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RESUMO 

Infelizmente o ensino de Análise Combinatória na Educação Básica ainda é feito de 

maneira muito mecânica por alguns professores, e em sua maior parte com a 

justificativa do baixo domínio do conteúdo. Esta prática é repetida de maneira 

superficial, não estimulando a construção de conceitos e o raciocínio combinatório. 

No Ensino Superior, ainda é deficiente o ensino da disciplina para os licenciandos, 

provocando um ciclo vicioso entre o ensino e a aprendizagem da mesma. O objetivo 

deste trabalho é apresentar o Jogo da Lanchonete como uma ferramenta didática para 

auxiliar na construção e comparação dos conceitos de Princípio Aditivo e Princípio 

Multiplicativo, fundamentais na Combinatória. O planejamento das atividades 

propostas segue a metodologia de resolução de problemas e se inspira no método de 

Polya (1945). Apresentamos um Guia de Aula do Professor, contendo os materiais e 

regras do jogo e uma orientação de como aplicá-lo em classe. Além disso, 

disponibilizamos uma ficha de verificação de aprendizagem para que os estudantes 

respondam ao final da aula e possam servir de auxílio para a correção de alguma 

deficiência no aprendizado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Combinatória, Princípio Aditivo, Princípio Multiplicativo, 

Resolução de Problemas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Uma situação comum tanto no Ensino Médio como na graduação são comentários a 

respeito do temor da disciplina Combinatória. Muitos depoimentos giram em torno de que 

“gravar as fórmulas é difícil” ou “quando for ‘ou’, somamos e quando for ‘e’, multiplicamos”, 

sem que este pensamento seja fruto de maior entendimento dos princípios aditivo e 

multiplicativo. Tais princípios são fundamentais na Análise Combinatória e portanto devem ser 

bem compreendidos para uma aprendizagem efetiva.  

Apesar de tamanha importância, seu ensino é menosprezado: a Combinatória tem sido 

explorada de maneira muito mecânica no Ensino Médio, através da memorização de fórmulas 

e cálculos. 

Sabo (2007) aponta que:  

Algumas vezes, observo professores afirmando que eles próprios não têm 

esses conceitos construídos de forma sólida e com significado, e por esse 

motivo evitam abordar o tema ou, apenas, apresentam aos alunos, um processo 

de aplicação de fórmulas prontas, sem justificativas ou explicações. Deste 

modo, o aluno utiliza-se da memorização para aplicar “a fórmula certa” na 

resolução de problemas específicos, ou seja, o ensino de análise combinatória 

torna-se um ato tecnicista e operacional. (SABO, 2007, p. 8) 

 

Gonçalves (2014) também relata a dificuldade de professores de matemática ao se 

depararem com o ensino de Combinatória: 

Na verdade, percebi essa dificuldade não somente por parte dos alunos, mas 

também dos colegas professores, que muitas das vezes evitavam tal conteúdo 

em seus planejamentos e, quando eram “obrigados” a lecioná-lo, o fazia de 

forma superficial, pois não tinham pleno domínio do conteúdo. 

(GONÇALVES, 2014, p. 13 grifo dos autores) 

 

Esta forma de ensino foge às orientações dadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

+ Ensino Médio (BRASIL, 2002), tendo como consequência o baixo aprendizado, desinteresse 

e temor dos alunos em relação à matéria, o que contribui para o aumento da evasão escolar e 

para a transferência desta deficiência para a Graduação. Tal realidade, é retratada em Rocha 

(2006), que mostra as dificuldades encontradas em licenciandos em Matemática na resolução 

de problemas combinatórios.  

No Ensino Superior, o ensino da disciplina ainda possui pouco espaço na formação 

profissional de professores de matemática. Na Universidade Federal Fluminense, por exemplo, 

começou a ser oferecida com obrigatoriedade apenas no segundo semestre de 2018, apesar do 

curso de Licenciatura em Matemática ter iniciado em 1948. 
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Forma-se um ciclo vicioso: os estudantes não aprendem Combinatória de maneira 

efetiva na Educação Básica, não recebem formação satisfatória no Ensino Superior e, quando 

licenciados, retornam às escolas com deficiência em sua prática, realimentando a cadeia. Tal 

concepção dialoga com o pensamento de Klein (2009) que, em sua obra Matemática elementar 

de um ponto de vista superior, retrata a ruptura existente entre Educação Básica e Ensino 

Superior e entre o Ensino Superior e a futura prática docente na escola básica. 

Por isso, a formação inicial do professor é extremamente importante. Shulman (1986) 

foi um dos pesquisadores que colocou em debate a construção do conhecimento necessário para 

a prática docente. Defende que ela é composta por diversos saberes, que vão além do 

conhecimento do conteúdo, como muitos acreditam ser o suficiente para atuar em sala de aula.  

 Fiorentini e Oliveira (2013) também trazem problematizações a respeito da questão. 

Segundo os autores, a licenciatura é um curso profissionalizante, assim como medicina ou 

engenharia. E pensando na formação necessária para esse profissional, é necessário analisar e 

discutir sobre a prática do educador matemático. Para isso, existem diferentes perspectivas 

sobre o que é tal prática, e deve-se procurar uma formação profissional o mais coerente possível 

com o que se deseja. 

A pesquisa em ensino e aprendizagem de Combinatória na Educação Básica ainda é 

escassa no Brasil. Detectamos, após buscas, que o único grupo de pesquisa com este foco é o 

GERAÇÃO - Grupo de Estudos em Raciocínios Combinatório e Probabilístico - vinculado ao 

Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, cujas produções têm o objetivo 

de desenvolver e divulgar pesquisas sobre o conhecimento de Combinatória com e para alunos 

desde dos anos iniciais, até o Ensino Médio, passando pelas modalidades de Educação Inclusiva 

e Educação de Jovens e Adultos (BORBA, ROCHA, AZEVEDO, 2015). 

Também são poucos os trabalhos que se dedicam no ensino dos Princípios Aditivo e 

Multiplicativo. Podemos citar Gonçalves (2014), que os apresenta através da Metodologia de 

Resolução de Problemas e estabelece uma comparação com o uso do método de “fórmula-

aplicação” e Tolio e Bisognin (2017), que abordam o conteúdo através de um jogo, utilizando 

cartas. Em ambos as propostas, os processos de ensino e aprendizagem obtiveram sucesso e 

pôde-se constatar o empenho e o interesse dos estudantes pelas aulas com metodologias não-

tradicionais  

No entanto, estes trabalhos não tem o foco na comparação entre os princípios aditivo e 

multiplicativo e além disso os materiais utilizados nas propostas não tem caráter inédito. 
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As novas metodologias de ensino têm sido apresentadas como fundamentais na melhoria 

do desenvolvimento dos alunos. A forma com que o professor desenvolve o conteúdo tem 

interferência direta na sua aprendizagem, segundo Souza (2008). A autora também diz que:  

Adotar uma metodologia que permita a participação do aluno na construção 

desses conceitos pode contribuir para uma compreensão mais significativa, 

considerando o dar sentido à matemática e, também, levando em conta o 

cotidiano do aluno ao trabalhar com problemas contextualizados. (SOUZA, 

2008, p.10). 

  

Entretanto, para que o professor utilize novas metodologias em sua prática, é necessário 

que tenha um embasamento na sua formação inicial ou em programas de formação continuada.  

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de atividade 

lúdica para estudantes de licenciatura e professores de Matemática que auxilie na compreensão 

e comparação entre os Princípios Aditivo e Multiplicativo. O planejamento é inspirado na 

Metodologia de Resolução de Problemas, proposta por Polya (1945) e consiste na apresentação 

de um jogo inédito desenvolvido para contribuir na formação inicial ou continuada de 

professores, de forma a fornecer subsídios para sua prática docente.  

O trabalho está organizado da seguinte maneira: inicialmente são apresentados os 

pressupostos teóricos que embasam a formação de professores e o ensino de Combinatória, a 

metodologia de resolução de problemas e o uso de jogos no ensino, em seguida é feita a 

descrição do jogo e das atividades propostas. Na seção posterior é apresentado um guia de aula 

para o professor e por último são realizadas algumas considerações finais. 

 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1.  A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E O ENSINO DE 

COMBINATÓRIA 

 

Muito se tem discutido a respeito da formação do professor de matemática. Fiorentini e 

Oliveira (2013) problematizam e discutem o lugar da matemática neste contexto, levantando 

uma questão central: “De que matemática estamos falando, quando dizemos que o professor 

precisa saber bem a matemática para ensiná-la?” (FIORENTINI, OLIVEIRA, 2013, p. 919).  

Os autores sugerem que é necessário pensar na construção profissional do professor de 

matemática e destacam três perspectivas distintas que impactam diretamente na organização do 

processo de formação ou aprendizagem profissional: a primeira considera que é na prática que 
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se aprende a ensinar, não havendo necessidade de uma formação pedagógica para tal. As 

disciplinas didático-pedagógicas ocupam lugar secundário e pouco específico em relação aos 

conteúdos matemáticos. Nesta concepção, o papel da matemática é central e predominante, 

porém, é fortemente voltado ao conhecimento matemático clássico, desconsiderando uma 

formação voltada para o futuro professor da escola básica. 

A segunda perspectiva atribui à escola o lugar de aplicação dos conhecimentos 

produzidos pela academia. Entende-se que é necessário que o futuro professor receba uma 

consistente formação teórica tanto de conteúdos matemáticos, quanto de processos educativos 

e metodológicos para o ensino da disciplina e que a aplicação desses conhecimentos seria feita 

apenas mais tarde, assim como nos modelos de formação conhecidos por “3+1”. Nesta 

concepção, o papel da matemática ainda é preponderante, havendo um distanciamento da 

prática docente, e o processo formativo prioriza mais a dimensão técnica e didática do que a 

pedagógica, relacionada com a relevância do que é ensinado. 

Na terceira perspectiva, a prática docente é vista como social, composta por saberes e 

relações complexas que precisam ser continuamente questionadas e transformadas. Para isso, é 

necessária uma prática formativa que priorize o estudo e problematização das diversas 

atividades profissionais do educador matemático.  

Ele pode atuar como professor de matemática na escola básica ou no ensino 

superior. Pode atuar como formador de professores que ensinam matemática, 

tanto na formação inicial como na continuada. Pode desenvolver pesquisas 

relacionadas, direta ou indiretamente, ao ensino e à aprendizagem matemática 

em diferentes contextos e práticas. Pode, também, atuar como autor ou editor 

de manuais didáticos ou paradidáticos para o ensino de matemática. Pode ser 

produtor de softwares, jogos ou materiais manipulativos para uso no ensino 

de matemática. Pode ser monitor ou tutor de ensino à distância, desenvolvendo 

atividades de aprendizagem matemática. Pode atuar como professor particular 

de matemática, dando suporte aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

matemática nas escolas. Pode, ainda, atuar na educação informal, em ONGs 

ou cursinhos alternativos, entre outras possibilidades. (FIORENTINI, 

OLIVEIRA, 2013, p. 921-922) 

 

 Em todas as práticas mencionadas, a matemática está presente, mesmo indiretamente, e 

nunca está isolada de outros saberes. Nesta concepção, “a matemática em ação do educador 

matemático está, sempre, situada em uma prática social concreta, na qual ganha sentido e 

forma/conteúdo próprios, sendo reconhecida e validada no/pelo trabalho” (FIORENTINI, 

OLIVEIRA, 2013, p. 922). 

Shulman (2005) defende que a atividade docente é composta por diversos saberes e 

propõe categorias que tratam sobre os conhecimentos necessários para o professor: a) 
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conhecimento do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula; b) conhecimento didático geral, 

que leva em conta princípios e estratégias gerais de manejo e organização da aula, não 

necessariamente associados a conteúdos específicos; c) conhecimento do currículo, em especial 

dos materiais programas que servem como ferramentas para o trabalho docente; d) 

conhecimento pedagógico do conteúdo, ligado ao conhecimento específico e pedagógico para 

o ensino de conteúdos específicos; e) conhecimento dos alunos e de suas características; f) 

conhecimentos dos contextos educativos, que inclui o funcionamento da classe, a gestão de 

ambientes escolares e características das comunidades e culturas; g) conhecimento dos 

objetivos, das finalidades e dos valores educativos, de seus fundamentos filosóficos e históricos. 

Uma das principais contribuições de Shulman foi com relação ao conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que é o saber do conteúdo voltado para seu ensino, habilidade profissional específica 

do professor. a forma de representar ideias, fazer analogias, dar exemplos, isto é, o 

conhecimento que permite que o professor organize as questões de forma a atender 

necessidades e interesses de seus alunos.  

 Ball, Thames e Phelps (2008), inspiradas nos pressupostos de Shulman, estudam os 

saberes necessários para professores que ensinam matemática, identificando o “conhecimento 

especializado do conteúdo” como sendo um saber da matemática específico para seu ensino, 

isto é, não é necessário nem utilizado em qualquer outro meio que se encontre. Mesmo com 

algumas semelhanças ao conhecimento pedagógico do conteúdo descrito por Shulman, as 

autoras sugerem que apesar do conhecimento especializado não estar contido do anterior, 

também é essencial para um ensino eficaz. 

As exigências matemáticas do ensino requerem um conhecimento matemático 

especializado que não é necessário em outros contextos. Contadores têm que 

calcular e organizar os números e engenheiros têm que modelar 

matematicamente propriedades dos materiais, mas nenhum dos grupos precisa 

explicar por que, quando você multiplica por 10, você “adiciona um zero”1. 

(BALL, THAMES, PHELPS, 2008, p. 401 grifo dos autores)  

 

Além dos conhecimentos necessários para o professor no ensino de Matemática, a 

formação para o ensino de Combinatória também tem sido foco de pesquisas. Borba, Rocha e 

Azevedo (2015) apresentam uma descrição dos saberes necessários: 

a) o conhecimento geral de Combinatória – não exclusivo de professores, mas 

que se refere ao saber resolver problemas combinatórios; b) o conhecimento 

especializado sobre a Combinatória, possuído por docentes, como conhecer 

os diferentes tipos de problemas combinatórios: produtos cartesianos, 

arranjos, combinações e permutações; c) o conhecimento horizontal da 

Combinatória, qual seja a compreensão de como problemas combinatórios se 

                                                           
1 Tradução livre nossa. 
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relacionam entre si por nível de complexidade; d) o conhecimento que 

relaciona a Combinatória aos aprendizes da mesma, tal como, conhecer como 

estudantes desenvolvem o raciocínio combinatório; e) o conhecimento de 

Combinatória relacionado ao ensino, ou seja, conhecer estratégias de ensino 

de Combinatória e f) o conhecimento do currículo referente à Combinatória, 

i.e., como Combinatória é estruturada ao longo do currículo. (BORBA, 

ROCHA, AZEVEDO, 2015, p. 1353) 

 

Infelizmente, ainda é baixo o número de propostas para o ensino de Combinatória nos 

cursos de formação inicial e essa carência pode gerar dificuldades para a futura prática do 

professor, inviabilizando o recomendado por Rocha e Borba (2010): 

É essencial para o ensino de Combinatória que professores em seu trabalho 

docente tenham condições de conhecer melhor sua tarefa, as possibilidades e 

os limites de suas ações, as dificuldades que vão encontrar e as formas de 

incentivar a evolução das turmas. (ROCHA, BORBA, 2010, p. 2) 

 

Sobre a natureza dos problemas combinatórios trabalhados no Ensino Fundamental e 

Médio, Pessoa (2009) analisa os classifica em quatro tipos diferentes: produto cartesiano, 

permutação, arranjo e combinação. Para a autora, os problemas de produto cartesiano são os 

que dois ou mais conjuntos disjuntos são combinados para formarem um terceiro conjunto. Na 

permutação, todos os elementos do conjunto são utilizados para formar sequências ordenadas. 

No caso dos problemas de arranjo, de um grupo de elementos são selecionados alguns 

subgrupos, de forma que a ordem dos elementos gera novas possibilidades o que os diferencia 

dos problemas de combinação, em que a ordem dos elementos não gera possibilidades distintas. 

 Neste trabalho, a autora realiza uma investigação do desenvolvimento do raciocínio 

combinatório em estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, 

através de problemas que utilizam a classificação definida anteriormente, constatando que os 

alunos dos anos iniciais demonstraram certa compreensão a respeito dos problemas, fornecendo 

resoluções com criatividade, lógica e coerência e que a medida que os anos de escolaridade 

aumentaram, as respostas ficaram cada vez mais próximas da correta.  

 Tal raciocínio também é um dos focos das pesquisas do GERAÇÃO, que o definem 

como uma forma de pensar existente em análise de situações, nas quais pretende-se agrupar 

elementos de determinados conjuntos, seguindo critérios específicos (BORBA, 2010).  Para 

pesquisadores do grupo:  

A importância do desenvolvimento desse tipo de raciocínio se deve ao fato de 

possibilitar um modo de pensar necessário em situações cotidianas ( tais como 

organização de equipes, de campeonatos esportivos, de cardápios etc.) e, 

também, aplicado a diversas áreas do conhecimento (tais como Biologia, 

Química, Estatística, Ciências da Computação dentre outras – em situações 

classificatórias, por exemplo). (BORBA, ROCHA, AZEVEDO, 2015, p. 

1349) 
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Em concordância com o GERAÇÃO, Pessoa (2009) defende que é importante que o 

raciocínio combinatório seja estimulado desde os primeiros anos de escolarização, devido a sua 

importância no desenvolvimento cognitivo e que este trabalho deve ocorrer de maneira simples, 

para depois dar início a exploração de problemas mais complexos. 

Borba (2010) também compartilha deste pensamento e complementa dizendo que as 

situações combinatórias são ótimas oportunidades de estimular o raciocínio lógico-dedutivo de 

alunos de diferentes níveis e modalidades de ensino e que tais problemas “requerem uma análise 

cuidadosa para escolha de estratégias válidas de solução e muitas destas exigem sistematização 

criteriosa de modo a ser possível enumerar, direta ou indiretamente, todas as possibilidades 

válidas”. (BORBA, 2010, p.14).  

 Cabe ressaltar que os livros didáticos também estão intimamente relacionados com a 

prática docente. Sabo (2007) faz uma análise dos conteúdos referentes a Combinatória em três 

livros do ensino médio. Neste trabalho, confirma o método tecnicista encontrado nas salas de 

aula. Foi observado que os autores privilegiam exercícios repetitivos, em que, apesar da troca 

de enunciados, as mesmas técnicas podem ser utilizadas para resolvê-los. Essas técnicas, na 

maioria dos casos, não passaram de aplicação de fórmulas prontas ou de manipulação de 

procedimentos anteriormente expostos. Não houve a valorização de métodos distintos de 

resoluções de problemas, como o uso de árvore de possibilidades e os exercícios bons, 

considerados pelo pesquisador, apresentaram-se de forma rara. Sabo (2007) conclui sobre a 

ineficiência deste tipo de material:  

[...] podemos conjecturar que esse padrão de apresentar os conceitos de 

contagem utilizando-se apenas da aplicabilidade de fórmulas algébricas, de 

uma repetição de tarefas e técnicas, um reducionismo das metodologias e 

conceitos não contribuem para a construção do raciocínio combinatório e 

geram um padrão improdutivo da prática docente. (SABO, 2007, p. 53) 

 

 E necessário que os saberes para o ensino de Combinatória sejam continuamente 

revistos, de forma a potencializar o ensino e a aprendizagem, estimulando o raciocínio lógico e 

combinatório e evitando o uso excessivo de fórmulas. 

 

2.2.  DOCUMENTOS OFICIAIS  

 

 A seguir apresentamos algumas orientações fornecidas por documentos oficiais 

emitidos pelo Ministério da Educação a respeito do ensino de Combinatória e da metodologia 

de resolução de problemas. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999) retratam a 

relevância do ensino de problemas de contagem: 

As habilidades de descrever e analisar um grande número de dados, realizar 

inferências e fazer predições com base numa amostra de população, aplicar as 

ideias de probabilidade e combinatória a fenômenos naturais e do cotidiano 

são aplicações da Matemática em questões do mundo real que tiveram um 

crescimento muito grande e se tornaram bastante complexas. Técnicas e 

raciocínios estatísticos e probabilísticos são, sem dúvida, instrumentos tanto 

das Ciências da Natureza quanto das Ciências Humanas. Isto mostra como 

será importante uma cuidadosa abordagem dos conteúdos de contagem, 

estatística e probabilidade no Ensino Médio, ampliando a interface entre o 

aprendizado da matemática e das demais ciências e áreas. (BRASIL, 1999, p. 

44-45)  
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais + Ensino Médio, ou PCN+, (BRASIL, 2002), 

incluem a Análise Combinatória no eixo temático denominado “Análise de Dados”, onde o 

ensino do princípio multiplicativo e de problemas de contagem são citados. O documento 

sugere que a Combinatória deve ser explorada de forma a auxiliar no estudo de Estatística e 

Probabilidade, visando a autonomia do aluno frente a situações desta natureza. Apesar disso, 

aponta que seu ensino possibilita a construção do raciocínio combinatório, como uma nova 

maneira de se pensar em Matemática. As habilidades a serem desenvolvidos pelos professores 

a partir dos conteúdos elencados pelos PCN+ são: 

● Decidir sobre a forma mais adequada de organizar números e informações 

com o objetivo de simplificar cálculos em situações reais envolvendo 

grande quantidade de dados ou de eventos. 
● Identificar regularidades para estabelecer regras e propriedades em 

processos nos quais se fazem necessários os processos de contagem. 
● Identificar dados e relações envolvidas numa situação-problema que 

envolva o raciocínio combinatório, utilizando os processos de contagem. 

(BRASIL, 2002, p. 127) 
 

O documento ainda orienta que a disciplina não deve ser aprendido apenas com 

fórmulas. Estas devem ser “[...] consequência do raciocínio combinatório desenvolvido frente 

à resolução de problemas diversos e devem ter a função de simplificar cálculos quando a 

quantidade de dados é muito grande” (BRASIL, 2002, p. 126-127).  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) defendem que o 

estudo da combinatória (e da probabilidade) é essencial, pois auxilia os alunos a adquirir 

conhecimentos sobre o levantamento de possibilidades e a chance de cada uma. Apesar disso, 

apontam que: “A combinatória não tem apenas a função de auxiliar o cálculo das 

probabilidades, mas tem inter-relação estreita entre as ideias de experimento composto a partir 

de um espaço amostral discreto e as operações combinatórias” (BRASIL, 2006, p. 79).  
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O documento descreve duas vertentes nos processos de ensino e aprendizagem. A 

primeira, relaciona o ensino como transmissão de conhecimentos pelo professor. Nesta 

corrente, historicamente mais presente nas salas de aula, a aprendizagem é vista como um 

acúmulo de conhecimentos e o professor segue o padrão de ensino que parte da definição dos 

conteúdos, e em seguida, oferece exemplos e exercícios. 

A segunda, vertente na qual este trabalho está inserido, torna o aluno o principal 

participante do processo de construção dos conhecimentos. Nesta concepção, a origem de novos 

conceitos se dá pela apresentação de um problema ao aluno, deixando a formalização como 

última etapa. O professor se torna um mediador e orientador do processo de ensino e 

aprendizagem.  

Assim como estas orientações, os PCN+ e os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio ou PCNEM (BRASIL, 1999) ressaltam a resolução de problemas como estratégia 

importante no ensino de Matemática, já que o pensar e o fazer podem ser continuamente 

mobilizados quando o aluno está enfrentando desafios. Segundo os PCNEM (BRASIL, 1999), 

habilidades como desenvolver estratégias, planejar etapas, organizar dados, estabelecer 

relações, verificar regularidades e validar soluções podem ser estimuladas quando se trabalha 

com essa metodologia.  

 

2.3.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Gonçalves (2014) define metodologia de ensino como “o estudo das técnicas para o 

ensino e para a aprendizagem.” (GONÇALVES, 2014, p. 27). No caso da Metodologia de 

Resolução de Problemas, “o problema é ponto de partida e, na sala de aula, através da resolução 

de problemas, os alunos devem fazer conexões entre diferentes ramos da Matemática, gerando 

novos conceitos e novos conteúdos” (ONUCHIC, ALLEVATO, 2011, p. 81). Isto é, nesta 

metodologia o professor utiliza problemas para a introduzir e desenvolver novos conteúdos. 

As primeiras pesquisas sobre o ensino de matemática através desta metodologia, tiveram 

início sob a influência do matemático húngaro George Polya, que em seu livro A arte de 

resolver problemas, propõe um método para a resolução de problemas matemáticos (SOUZA, 

2008).  

  Entretanto, cabe ressaltar que nem todas as atividades realizadas em sala podem ser 

consideradas problemas. Para Onuchic e Allevato (2011) um problema é “[...] tudo aquilo que 

não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer” (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p. 
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81). As autoras reforçam que eles devem ser propostos antes de que os conteúdos necessários 

tenham sido apresentados pelo professor. A princípio, pode parecer contraditório, mas é 

justamente neste processo de busca de respostas que os alunos mobilizam seus conhecimentos 

prévios e criam estratégias para a resolução, permitindo a construção de novos conceitos. 

 O uso desta metodologia possibilita o desenvolvimento de diversas habilidades nos 

alunos. Onuchic e Allevato (2011) apontam o desenvolvimento do pensamento matemático e a 

melhor compreensão dos conteúdos e conceitos apresentados. Souza (2008) fala sobre o aspecto 

questionador estimulado nos estudantes: “[...] tem por meta ajudar os alunos a se tornarem 

investigadores diante de uma situação desafiadora, um problema, de forma a compreender e 

questionar os conceitos de que irão necessitar” (SOUZA, 2008, p. 15).  

Para Gonçalves (2014) a metodologia “faz com que o aluno possa desenvolver seu 

raciocínio matemático de forma crítica, pensar produtivamente e enfrentar novas situações-

problema” (GONÇALVES, 2014, p. 28) 

Nesta metodologia o aluno está ativamente envolvido no processo de construção do 

conhecimento, mais do que meramente escutando o que é dito pelo professor. Por este motivo, 

há uma mudança do papel do professor de comunicador de conhecimento para o de mediador e 

incentivador da aprendizagem (SOUZA, 2008).  

(O professor) Precisa deixar de ser o centro das atividades, passando para os 

alunos a maior responsabilidade pela aprendizagem que pretendem atingir. Os 

alunos, por sua vez, devem entender e assumir essa responsabilidade. Esse ato 

exige de ambos, portanto, mudanças de atitude e postura, o que, nem sempre, 

é fácil conseguir. (ONUCHIC, ALLEVATO, 2011, p. 82) 

 

Além das contribuições para os estudantes Onuchic e Allevato (2011) dizem que a 

metodologia fornece dados de avaliação contínua para o professor, podendo ser utilizados para 

repensar sua prática e tomar decisões que permitam auxiliar os alunos no sucesso com a 

matemática.  

Apesar dos diversos benefícios nos processos de ensino e aprendizagem, poucos 

professores a utilizam em suas aulas, optando pelo método tradicional. A partir de estudos do 

método de Polya e de outros trabalhos que versam sobre o tema, Onuchic e Allevato (2011) 

desenvolveram um método para viabilizar o uso desta metodologia em sala de aula. Elas 

propõem um roteiro, que, após reformulação, está dividido em 9 etapas: a) Preparação do 

problema: o problema selecionado pelo professor deve ser inédito em sala de aula, com o 

objetivo de construir um novo conceito; b) Leitura individual; c) Leitura em conjunto: busca 

extinguir dúvidas quanto a significado de palavras no enunciado; d) Resolução do problema: os 

estudantes tentam resolver os problemas em seus grupos; e) Observar e incentivar: o professor 



17 
 

estimula a cooperação entre os alunos e faz a mediação de seus conhecimentos prévios, 

intervindo e questionando os processos da resolução; f) Registro das resoluções na lousa; g) 

Plenária: os alunos são convidados a discutirem suas resoluções e o professor, mais uma vez, 

assume a mediação da discussão, incentivando a participação de todos; h) Busca do consenso: 

o docente busca chegar em um consenso sobre o resultado correto, a partir das discussões 

anteriores e i) Formalização do conteúdo: momento em que o professor apresenta os conteúdos 

mobilizado de maneira organizada e estruturada em linguagem matemática. 

Pode-se notar que a metodologia é flexível e depende diretamente da participação dos 

discentes. Por este motivo, é necessário que o professor tenha domínio dos conteúdos 

mobilizados para melhor mediar o processo de aprendizagem, visto que muitos 

questionamentos que não surgem na metodologia tradicional podem ocorrer devido ao aspecto 

dinâmico da Resolução de Problemas. Gonçalves (2014) completa dizendo que a insegurança 

do professor pode até prejudicar o êxito da proposta metodológica. 

A autora ainda ressalta a importância desta metodologia no ensino de combinatória, uma 

vez que faz o aluno pensar em formas distintas para resolução dos problemas sem o uso da 

fórmula-aplicação. 

  

2.4.  A METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE POLYA 

 

Polya (1945) em seu livro, How to solve it, propõe um método de resolução de problemas, 

cujo objetivo é auxiliar o aluno a resolver problemas matemáticos. Citamos a seguir as quatro 

etapas deste método articuladas com o jogo desenvolvido neste trabalho: 

 

1. Compreensão do problema 

Nesta etapa o aluno deve entender o problema. O professor pode fazer algumas perguntas 

para auxiliar neste processo, tais como: Qual é a incógnita? Quais são os dados do problema? 

No jogo: Cada carta-pergunta do jogo é um problema para os alunos, visto que os conteúdos 

mobilizados para a resolução não foram explicados anteriormente. 

 

2. Estabelecimento de um plano 

O estudante deve estabelecer conexões entre os dados fornecidos pelo problema e a 

incógnita. Pensar em problemas similares ou que já se sabe resolver é um bom direcionamento. 

Ao final, deve chegar a um plano para a resolução. 
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No jogo: Ao longo do jogo, os alunos vão percebendo como podem desenvolver seu 

raciocínio nas questões, e, assim, estabelecendo planos mais eficazes para resolvê-las. 

 

3. Execução do plano 

Como sugerido pelo título, nesta etapa deve-se testar o plano que elaborou, verificando cada 

etapa. 

No jogo: Os alunos verificam se sua solução para a carta-pergunta está correta, olhando a 

resposta e a resolução contida na carta.  

 

4. Retrospecto 

Nesta etapa o aluno deve verificar se sua resposta é satisfatória para o problema e verificar 

se cada passo realizado está correto. Cabe ao professor estimular os alunos a estabelecerem 

ligações com outros problemas, utilizando o método empregado para a resolução destes e 

conduzindo a discussão para a vantagem da generalização do problema. 

No jogo: As resoluções contidas nas cartas-perguntas permitem que os alunos comparem 

com suas respostas e desenvolvam seu raciocínio combinatório.  

O professor pode consultar o material fornecido pelo Guia do professor (descrito na seção 

4) para conduzir os alunos a formalização dos princípios aditivo e multiplicativo, através da 

resolução em conjunto de alguns problemas encontrados no jogo. 

 

 Polya (1995) diz que o método é bastante flexível e ratifica a importância da mediação 

do professor. Ele deve auxiliar, sugerir e não intervir no pensamento do aluno. É necessário que 

compreenda como o aluno está raciocinando e até onde ele pode chegar para dar sugestões 

assertivas.  

 

2.5.  O USO DE JOGOS NO ENSINO 

 

O uso jogos no ensino tem sido foco de diversas pesquisas no campo da Educação 

Matemática. e muitos benefícios são elencados pelos pesquisadores, tanto para alunos, quanto 

para professores.  

Cabral (2006) aponta que o uso de jogos na educação matemática possibilita o trabalho 

de introdução da linguagem matemática que será utilizada no desenvolvimento dos conteúdos, 

posteriormente. Para o autor, os jogos auxiliam na desmistificação e no interesse pela disciplina 
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além de desenvolver habilidades intra e interpessoais, como a concentração, a curiosidade, a 

autoconfiança, a autoestima, a capacidade de trabalhar em grupo, a disposição para aceitar 

críticas, o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de se comunicar. Sousa e 

Oliveira (2010) também ressaltam o papel desmistificador dos jogos no ensino de Matemática:  

Embora o uso de materiais manipuláveis e jogos não seja a única maneira de 

ensinar os conceitos e/ou assuntos de Matemática, podemos ver que para 

alguns jovens as aulas em que os conceitos e/ou conteúdos matemáticos são 

apresentados com os materiais manipuláveis ou com os jogos, fazem com que 

a disciplina – temida por alguns alunos e que ainda tem um alto índice de 

reprovação nas escolas – seja vista de forma mais positiva e atraente. Não 

havendo mais o temor pela Matemática, o aluno passa a ver o estudo dessa 

disciplina como algo mais prazeroso, o que o possibilita ter uma melhor 

aprendizagem. (SOUSA, OLIVEIRA, 2010, p. 7) 

Cabral (2006) salienta a importância do investimento em jogos que visem esses 

objetivos, porque “[...] tais competências dificilmente seriam desenvolvidas num ensino 

tradicional” (CABRAL, 2006, p.21). 

Os jogos proporcionam um ambiente de criatividade e raciocínio lógico em sala de aula. 

Entretanto, é necessário que haja a mediação do professor que possibilite potencializar o ensino 

de matemática e não ser mera atividade isolada. Cabral (2006) diz que “[...] o objetivo do 

professor no trabalho com jogos atenta para valorizar o papel pedagógico, ou seja, o 

desencadeamento de um trabalho de exploração e/ou aplicação de conceitos matemáticos.” 

(CABRAL, 2006, p. 22). O autor elenca três aspectos a serem considerados para que o jogo 

permita o máximo de aproveitamento e utilidade no processo de ensino: ser interessante e 

desafiador, permitir uma autoavaliação do aluno e favorecer a participação ativa de todos os 

jogadores ao longo do jogo. Além disso, destaca que: 

O jogo, na educação matemática, passa a ter o caráter de material de ensino 

quando considerado “provocador” de aprendizagem. O aluno, colocado diante 

de situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, sendo assim, 

apreende também a estrutura matemática presente. (CABRAL, 2006, p.15) 
 

Bordin (2011) também aponta a necessidade de mediação do professor: 

[...] o material precisa ser cuidadoso, pois não pode ser muito cheio de regras 

a ponto de afastar-se do ato de brincar, bem como não pode apresentar-se 

apenas como brincadeira. Devem existir regras suficientes e adequadas ao 

objetivo do professor (BORDIN, 2011, p. 24). 

 

Tolio e Bisognin (2017) complementam, dizendo que é necessário que o professor 

mantenha um ambiente agradável, motivador e estimulante em sala, que possibilite a 

curiosidade dos alunos na resolução de problemas. 
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Assim como na metodologia de resolução de problemas, o jogo também é fonte de 

avaliação contínua para o professor, possibilitando que se observe o desenvolvimento do 

raciocínio dos alunos e auxilie nesse processo de maneira mais direta. Vale ressaltar que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais + do Ensino Médio (BRASIL, 2002) também mencionam o 

uso de jogos como metodologia de ensino, mostrando vantagens para alunos e professores:  

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor 

ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 

capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade 

de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica e 

prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a 

uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. (BRASIL, 2002, p. 

56) 

 

2.6.  O PRINCÍPIO ADITIVO E O PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO 

 

O ensino de Combinatória com o uso exclusivo de fórmulas, impede que os raciocínios 

lógico e investigativo sejam estimulados. Uma forma de evitar essa prática é através de um 

estudo que explore os Princípios Aditivo e Multiplicativo de forma intuitiva com os alunos, a 

partir da enumeração dos casos possíveis, formação de agrupamentos, e que utilize técnicas de 

contagem, como a árvore de possibilidades (SOUZA, 2008).  

Morgado et al. (1991) dizem que ambos princípios constituem um recurso básico para 

a resolução de problemas de contagem do ensino médio.  

Neste sentido, este trabalho apresenta um jogo que visa auxiliar na construção desses 

conceitos, de forma a estimular o raciocínio combinatório. As definições de Princípio Aditivo 

e Princípio Multiplicativo a seguir, podem também ser consultadas em Morgado (1991). 

 

Princípio Aditivo 

 

 

 

Se uma decisão 𝑑1 pode ser tomada de x maneiras e uma decisão 𝑑2 pode ser tomada de y 

maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões 𝑑1 ou 𝑑2, 

simultaneamente, é  𝑥 + 𝑦. 

Na formulação de conjuntos: Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com m e n elementos, 

respectivamente, então  𝐴 ∪ 𝐵 possui 𝑚 + 𝑛 elementos. 
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Princípio Multiplicativo: 

  

Se uma decisão 𝑑1 pode ser tomada de x maneiras e se, uma vez tomada a decisão 

𝑑1, a decisão 𝑑2 puder ser tomada de y maneiras então o número de maneiras de se 

tomarem as decisões 𝑑1 e 𝑑2 é  𝑥𝑦 . 

Na formulação de conjuntos: Se A e B são dois conjuntos disjuntos, com m e n elementos, 

respectivamente, então 𝐴 × 𝐵 possui 𝑚𝑛 elementos. 
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3. A ATIVIDADE 

 

A atividade consiste na aplicação do Jogo da Lanchonete, atividade inédita que mobiliza 

os conceitos do Princípio Aditivo, Princípio Multiplicativo e a comparação entre eles. 

O jogo é formado por um tabuleiro (Figura 1), um cardápio (Figura 2) e cartas-perguntas 

(exemplo na Figura 3), dividida em 5 tipos, correspondentes às regiões do tabuleiro. Cada 

região representa um nível de complexidade dos conteúdos Princípio Aditivo e Princípio 

Multiplicativo: 

• Azul (símbolo Ouros - ♦): Princípio Aditivo (duas categorias); 

• Laranja (símbolo Paus - ♣): Princípio Aditivo (três ou mais categorias); 

• Roxo (símbolo Copas - ♥): Princípio Multiplicativo (duas categorias);  

• Amarelo (símbolo Espadas - ♠): Princípio Multiplicativo (três ou mais 

categorias); 

• Verde (símbolo: Bola - ●): Princípios Aditivo e Multiplicativo simultaneamente.  

 

 

Figura 1: Tabuleiro do jogo 
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         Figura 2: Cardápio do jogo             Figura 3: Exemplo de carta-pergunta  

 

O tabuleiro foi elaborado de forma que alunos com daltonismo (discromatopsia ou 

discromopsia) também possam jogar, visto que além da divisão por cores, regiões distintas 

também são delimitadas por símbolos distintos. Tomou-se o cuidado de não utilizar letras ou 

números nessa divisão, pois poderiam influenciar os estudantes a associá-los à dificuldade de 

cada região.  

Os jogadores são divididos em dois grupos. Em cada rodada, o grupo sorteia uma carta-

pergunta e lê a questão para o grupo adversário. A carta sorteada deve ser da mesma região que 

o grupo desafiado se encontra no tabuleiro. Caso acerte, deverá andar a quantidade de casas 

descrita na carta. Caso contrário, nada ocorre. Vence o jogo o grupo que chegar a casa “FIM” 

primeiro.  

As cartas-perguntas possuem a formulação da questão e sua respectiva solução. Os 

jogadores não precisam de conhecimentos prévios e utilizam suas próprias técnicas para 

solucionar a questão, o que estimula o raciocínio lógico e investigativo. Cabe ressaltar que as 

perguntas são inspiradas nos itens do cardápio e, além disso, algumas falam sobre o desperdício 

de produtos descartáveis em ambientes de refeição.  

Este último tópico permite uma reflexão em sala de aula, uma vez que além dos 

conceitos de Combinatória, o professor pode discutir sobre sustentabilidade com os alunos, 

utilizando o mesmo contexto da atividade. 
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Na Figura 3, há um exemplo de carta-pergunta para o nível azul. Para evitar o excesso 

de páginas neste trabalho, todas as perguntas do jogo estão descritas na seção de anexos de 

maneira linear (sem a formatação de cartas).  

Ao final do jogo, o professor deve apresentar de maneira formal os conteúdos 

abordados, como sugerido por Polya (1945), relacionando-os com as etapas da atividade. 

Ressaltamos que os conteúdos não devem ser dados de forma isolada: é necessário que seja 

realizado de forma a resgatar o que foi mobilizado durante o jogo.  

Por último, é indicado que o professor distribua uma ficha de atividades para ser 

realizada pelos estudantes, de forma que possa verificar seu aprendizado. 
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4. GUIA DE AULA DO PROFESSOR 

Para melhor direcionar a aplicação do jogo e a formalização dos conceitos, foi desenvolvido 

o Guia do professor. Este material contém as regras e materiais do jogo, uma orientação de 

como o professor deve prepará-los e ministrá-los em sala. Em seguida, possui uma ficha de 

verificação de aprendizagem para ser trabalhada com os estudantes ao final da aula. Os 

documentos serão disponibilizados para download no sítio www.antenabrasil.uff.br . 

  

Figura 4: Capa do Guia do Professor 

  

http://www.antenabrasil.uff.br/
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi apresentada uma proposta de ensino dos princípios aditivo e 

multiplicativo de Combinatória através da metodologia de resolução de problemas e do Jogo 

da Lanchonete, exibido de maneira inédita. , 

O jogo é composto por um tabuleiro, um cardápio e cartas-perguntas. Para elaboração do 

tabuleiro do jogo observou-se o cuidado de identificar as casas simultaneamente com cores e 

símbolos, de forma que alunos com daltonismo (discromatopsia ou discromopsia) não 

encontrassem dificuldades ao jogar.  

Além das cartas-perguntas conterem questões referentes aos itens do cardápio, também 

versam sobre o desperdício de produtos em ambientes de refeição. Isso permite que o professor 

discuta com a turma a respeito de tarefas sustentáveis no seu dia a dia, proporcionando um 

ambiente de reflexão em sua aula.   

Esta proposta visa auxiliar licenciandos e professores de Matemática na compreensão e 

comparação entre ambos os princípios. Além disso, objetivamos proporcionar uma nova visão 

sobre o ensino da disciplina, suscitando o uso de estratégias de ensino que auxiliem no 

desenvolvimento de estudantes questionadores e críticos.  

O Guia do professor, contendo as regras do jogo e orientações para sua aplicação, bem como 

a ficha de verificação de atividades para os estudantes, serão disponibilizados posteriormente 

no sítio www.antenabrasil.uff.br .  

Este trabalho foi apresentado no 34º Encontro do Projeto Fundão (Centro de Ciências 

Matemáticas e da Natureza (CCMN), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)) em 

setembro de 2018. Neste evento confirmou-se a dificuldade existente no ensino de 

Combinatória. O fator lúdico da atividade foi apontado como muito interessante e importante 

para atrair a atenção dos alunos.  

Pretendemos divulgar este jogo em outros programas de formação continuada, encontros de 

professores e, além disso, aplicar em turmas de diferentes níveis de ensino para verificar a 

viabilidade da atividade e possibilitar a melhoria do material.  

  

http://www.antenabrasil.uff.br/
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