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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

RESUMO: Neste trabalho, tivemos como objetivo identificar e analisar tipos de argumentação no ensino da análise
combinatória, em livros didáticos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (1997), o aluno
deverá ser capaz de criar conjecturas através de pensamentos lógicos e criatividade. Utilizamos autores como Sales
(2011) e Toulmin (2006), para compreendermos a importância do estudo da argumentação no processo de ensino.
Investigamos em livros didáticos indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático (2015), o conteúdo análise
combinatória, buscando apontar o(s) tipo(s) de argumentação, de que forma é explanada e apresentada no livro.
Verificamos a predominância de argumentações explicativas, que incentivam a utilização de fórmulas e algoritmos, em
que muitas vezes concluem-se estas fórmulas de forma indutiva, o que não consideramos recomendável no ensino de
matemática. Propomos, então, alguns tipos de argumentação justificativa e ajustes que consideramos no que diz
respeito aos conteúdos.

Palavras-chave: Argumentação; Ensino de Matemática; Livro Didático.

ABSTRACT: In this work, we aimed to identify and analyze types of argumentation about combinatorial analisys, in
textbooks. According to the "Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática" (1997), the student should be able to
create conjectures through logical thinking and creativity. We use authors such as Sales (2011) and Toulmin (2006) to
understand the importance of the study of argumentation in the teaching process. We investigated in textbooks
indicated by the "Plano Nacional do Livro Didático" (2015), the content of combinatorial analysis, seeking to point out
the type (s) of argumentation and, how it is explained, presented in the book. We verified the predominance of
explanatory arguments, which encourage the use of formulas and algorithms, in which they often come to these
formulas inductively what we do not consider recommendable in mathematics teaching. We propose, then, some types
of justificative arguments and adjustments that we consider, with respect to the contents.

Keywords: Argumentation; Mathematics Teaching; Textbook.

INTRODUÇÃO

Não é de hoje que podemos observar o ensino de matemática sendo feito de forma expositiva. Basta percorrer um
pouco sobre a história da educação matemática e veremos que, apesar dos esforços da comunidade, pouca coisa
mudou em anos. O esquema de ensino continua sendo, predominantemente, o da sequência
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teoria-exemplos-exercícios. O professor adentra a sala de aula, fala rapidamente sobre o conteúdo e começa a copiar
as fórmulas para resolver os exercícios, sem uma contextualização, problematização do conteúdo, indagações do tipo:
“como determinado conteúdo foi descoberto”, “qual a sua utilidade na vida das pessoas”, “em que este conhecimento
contribuiu para evolução da raça humana” e, a pergunta fundamental, “como o homem chegou neste conhecimento e,
consequentemente, numa fórmula”.

Neste contexto, um aspecto negativo, ao nosso ver, é essa prática levar os alunos a enxergarem a matemática como
um conhecimento sem muita ligação com seu cotidiano, onde existem fórmulas que aparentemente "caíram do céu" e,
aplicam-se estas fórmulas para resolver problemas, sem uma análise do porque se faz assim e se existem ou não
outras maneiras de resolver. Dessa forma, o aluno fica preso em uma forma metódica, impedindo sua criatividade, seu
raciocínio lógico e dificultando sua participação na aula de maneira crítica.

Verificamos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1997), que um dos objetivos gerais do ensino
desta disciplina é que o aluno seja capaz de questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.

Como podemos observar, há uma discrepância entre o que é recomendado e o que é realizado. Para que haja uma
mudança desta impressão pejorativa dos alunos em relação a matemática, consideramos que é necessário uma
reforma na maneira como o professor introduz e consolida o conteúdo matemático. Que o docente não entregue o
conceito pronto e acabado, mas sim seja um mediador para que seus discentes reflitam, sejam ativos e não apenas
expectadores na construção do seu conhecimento.

Com isso, cremos que a utilização da argumentação nas aulas de matemática pode auxiliar na formação social e
pessoal dos alunos, pois dar-lhes a oportunidade de tornarem-se indivíduos que argumentam e são críticos em
relação aos assuntos da escola (e do seu cotidiano), pode fazer com que ocorra uma apropriação efetiva de
conhecimento, além de proporcionar ao indivíduo mais autonomia em suas decisões.

Motivados por essa ideia, algumas pesquisas sobre Argumentação no Ensino da Matemática tem sido propostas e, no
presente artigo, apresentaremos alguns elementos do trabalho que estamos realizando nesse contexto, especialmente
em relação ao ensino do conteúdo análise combinatória.

Entre os vários elementos da pesquisa, temos como finalidade principal identificar os tipos e o desenvolvimento de
argumentação presentes no ensino de análise combinatória, no ensino médio, a partir da análise dos livros didáticos
recomendados pelo PNLD (Plano Nacional do Livro Didático). Além disso, outro objetivo é recomendar possíveis
ajustes no desenvolvimento de cada conteúdo para a melhoria destas argumentações e, classificar os livros que, ao
nosso entender, explanaram o conteúdo de análise combinatória de uma melhor forma.

ARGUMENTAÇÃO

A argumentação é um tema estudado e trabalhado em várias áreas do conhecimento, mas, neste trabalho, nos
preocupamos apenas no que diz respeito à educação matemática e aos benefícios que esta prática pode fornecer ao
ensino da disciplina nos dias atuais.

A partir de SALES (2011), tivemos mais aproximações com o conceito de argumentação, seus níveis de profundidade
na matemática (a prova e a demonstração, por exemplo) e sua categorização quanto aos seus objetivos (explicação
ou justificativa). Segundo o autor, argumentar é a ação de fazer ou de mostrar como se faz e é também a ação de
justificar porque se faz. Dessa maneira, argumentação seria uma expressão do raciocínio, podendo ser uma simples
explicação ou uma tentativa de convencimento. Em relação ao segundo aspecto, o da argumentação como
convencimento com uma justificativa, o mesmo harmoniza-se com nossa visão sobre uma das finalidades do ensino
de matemática, pois é esse esclarecimento dos conceitos e procedimentos matemáticos que pode, não somente
persuadir, mas, satisfazer o aluno logicamente, e pode colocar esse indivíduo em um caminho “crítico”, para que, por
exemplo, possa ter mais autonomia em suas tomadas de decisões.

Podemos destacar a importância da argumentação no ensino de matemática, pois de acordo com Nunes e Almouloud
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(2013), “a competência argumentativa abrange à capacidade de comunicar, ouvir e agir de forma crítica e atenciosa, o
que pode levar os discentes a assumirem suas posições de forma esclarecida” (NUNES; ALMOULOUD, 2013, p.488).
Dessa maneira, será possível formar indivíduos capazes de desenvolver estratégias para a resolução de problemas
matemáticos não somente através de procedimentos que utilizam algoritmos, mas por meio da compreensão do que
justifica tal procedimento.

Toulmin (2006), por sua vez, postula um modelo onde é possível observar e contemplar o que pode ocorrer em uma
sala de aula quando tratamos de argumentações, considerando na estrutura de um argumento, elementos como
afirmações, certezas, incertezas e refutações. Vejamos a seguir:

Dados: que são nosso ponto de partida; Conclusão: as afirmações que buscamos estabelecer como válidas;
Garantias: que justificam a passagem dos dados para a conclusão, cuja qualidade atribui maior ou menor força ao
argumento. Essa força aparece algumas vezes expressa por meio de qualificadores – que, por sua vez, podem se
apresentar na forma de possibilidades ou impossibilidades. Nesse segundo caso, haverá a necessidade de se
estabelecer quais as situações em que as garantias não se aplicam, ou seja, as condições de refutação; podemos
ainda fazer uso explícito ou implícito de apoios na forma de afirmações categóricas que podem fundamentar nossas
garantias. No caso da matemática, os apoios, geralmente, aparecem na forma de regras e definições.

Com este modelo, Toulmin (2006) defende que para realizar uma análise de argumentação, o que se deve considerar
como argumento adequado e convincente varia de acordo com o contexto. Para tanto, o modelo acima favorece uma
estrutura menos ambígua, provendo força ao argumento e possibilitando a flexibilidade de adequação de elementos
ao contexto.

CAMINHOS PERCORRIDOS

O interesse por este trabalho, primeiramente surgiu como uma necessidade acadêmica, pois no curso de licenciatura
matemática da Universidade Federal de Sergipe, o trabalho de conclusão de curso (TCC) é obrigatório. Mas depois de
iniciado o trabalho, reconhecemos sua importância e sua relevância na formação de um docente.

Entre várias opções de temáticas que o orientador sugeriu, resolvemos ficar com argumentação no ensino de
matemática e, especificamente sobre o conteúdo de análise combinatória. O que nos motivou foi o fato de nunca
termos entendido muito bem este conteúdo no ensino médio, nem o porquê que suas técnicas de contagem
funcionavam. Mas o estopim para a escolha foi a dificuldade que certa vez apresentamos para resolver um
questionário de probabilidade, e, como para entender probabilidade se faz necessário saber sobre análise
combinatória, observamos então quanto o nosso conhecimento deste conteúdo era superficial, não estava enraizado
em justificativas e, sim em respostas explicativas, estas que não dão a base necessária para o entendimento
duradouro.

Análise Combinatória é um conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes formados por
um número finito de elementos de um conjunto sob certas circunstâncias. Nesses grupos, é possível realizar a análise
das possibilidades e agrupamentos. Podemos dizer que ela decorre da necessidade de avaliar hipóteses e de tomar
decisões.

A análise combinatória diferentemente de outros conteúdos matemáticos, que muitas vezes só se apresentam em
contextos específicos e, que fazem partes das particularidades da própria matemática, está entrelaçada em qualquer
situação do cotidiano em que se quer fazer agrupamentos e em que sejam necessárias escolhas; seja de pessoas,
objetos, situações. E isto revela um grande potencial facilitador para o ensino deste conteúdo, por existir exemplos
que todas as pessoas podem vivenciar, ou já vivenciaram.

Além da visibilidade deste conhecimento no dia a dia, desde as possibilidades de agrupar um conjunto de roupas a
agrupamentos de placas de carros, a importância deste conteúdo não se resume à ciência matemática, mas sim em
qualquer área do conhecimento em que se quer avaliar as possibilidades, implicando consequentemente numa
escolha.

Normalmente este conteúdo é exposto no ensino médio de forma bem mecânica, em que o professor apresenta uma
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situação, por exemplo: "para fazer um trabalho o professor pediu para a turma fazer duplas, a turma tem 10 alunos
quantas duplas diferentes podem ser feitas". Este tipo de exemplo pede como resposta o número de agrupamentos
possíveis, na qual o docente apresenta em conseguinte a fórmula para resolvê-lo, e neste caso seria uma
combinação, pois a ordem dos integrantes da dupla não importa. Isto segue pra todas as técnicas de contagem que
são expostas pelos docentes como permutação simples e com elementos repetidos, combinação e arranjo simples.

A partir do fato de que existem muitas técnicas de contagem na análise combinatória, focaremos em como os livros a
retrataram, introduziram e culminaram na fórmula do caso geral de cada técnica e, se é apresentado algum princípio
que justifique o uso delas.

METODOLOGIA

O conteúdo análise combinatória é apresentada em livros didáticos do Ensino Médio. Para o nosso trabalho, optamos
por alguns dos livros indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), do ano de 2015.

O critério adotado para a escolha dos livros foi a relevância de sua utilização no Estado de Sergipe. As coleções
escolhidas estão presentes em mais de 80% das escolas públicas de Ensino Médio: Matemática – Ciências e
Aplicações: (Gelson), Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez, Novo Olhar – Matemática, Conexões com a
Matemática

RESULTADOS ENCONTRADOS E SUGESTÕES

Antes de falar sobre permutação, arranjo e combinação é necessário dizer o que fundamenta estas formas de
contagem, que é o Princípio Fundamental da Contagem (PFC) ou princípio multiplicativo e, em todos os quatro livros
analisados, este princípio é apresentado no início do conteúdo de análise combinatória e, novamente, em todos eles,
seus autores fizeram uso de exemplos que estão no cotidiano dos alunos, trazendo à tona a necessidade desta forma
de contagem e, tornando o entendimento do princípio inteligível.

Princípio fundamental da contagem: Se um acontecimento A1 pode ocorrer de m1 maneiras diferentes, para cada
maneira de A1 ocorrer, um acontecimento A2 pode ocorrer de m2 maneiras diferentes e, para cada maneira de A1 e
de A2 ocorrerem, um acontecimento A3 pode ocorrer de m3 maneiras diferentes; então, o número de maneiras
diferentes de ocorrerem A1, A2 e A3: m1 x m2 x m3, o mesmo se aplica a dois ou mais de três acontecimentos
(SMOLE; DINIZ, 2013, p. 115).

Embora todos os livros apresentem o princípio multiplicativo, que é o que justifica as formas de contagem, nem todos
os autores fizera seu uso para culminar nas fórmulas do caso geral de cada técnica, pois muitas vezes chegaram a
elas de modo indutivo.

A notação e definição de fatorial são apresentadas, logo após a explanação do princípio multiplicativo, em três dos
livros examinados. Somente o livro Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) não traz a notação de fatorial em
sequência do PFC, o que consideramos um equívoco, pois acreditamos que o conceito e a operação com fatoriais são
imprescindíveis na aplicação das técnicas de contagem, que serão abordadas posteriormente em cada livro. Sendo
assim, é, ao nosso ver, fundamental que os alunos já tenham o conhecimento sobre os fatoriais. Há também uma
ressalva a respeito desse conceito, no livro Conexões com a Matemática, pois nele o autor apresenta o fatorial de
duas formas diferentes, na ordem do produto: n(n-1)....1 e 1....(n-1)n. Essa apresentação, pode ser, em nossa visão,
um motivo de confusão para a aprendizagem. Assim, neste aspecto, consideramos que são mais apropriados os livros
Matemática – Ciências e Aplicações: (Gelson) e Novo Olhar – Matemática, por apresentarem a notação de fatorial em
seguida do PFC e, desenvolverem esta notação de forma menos ambígua.

Estando munidos do princípio fundamental da contagem e sobre a notação fatorial, acreditamos que todo o
procedimento das técnicas ficaria evidente. Adiante, mostraremos a maneira na qual acreditamos em que os livros
examinados deveriam apresentar o procedimento para culminar na fórmula do caso geral estando justificado pelo
princípio multiplicativo.
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Dada uma situação, o primeiro passo é identificar o número de elemento total, exemplo: "para ser formada uma
comissão, primeiro será eleito um presidente e um vice presidente, 10 pessoas se ofereceram como candidatos, de
quantas maneiras podemos presidir esta comissão". Neste exemplo, o número de elementos total é 10. Próximo passo
é identificar de quanto em quanto os elementos estão sendo agrupados. No exemplo anterior ele quer eleger um
presidente e um vice, logo o agrupamento é de dois elementos. Para resolver basta saber o número de posições, que
é dado pelo número de agrupamento, neste caso duas posições ___ ___, e fixar o número de elementos em cada
posição, sabendo que no arranjo a ordem dos elementos importa, ou seja, se um determinado elemento A está na
primeira posição, e o elemento B na segunda ao mudar a ordem, B fica na primeira posição e A na segunda,
mudamos o resultado, tipo no exemplo dado a primeira posição seria do presidente e a segunda o vice. Sabendo o
princípio multiplicativo, basta você colocar o número de elemento total na primeira posição, e na seguinte diminui um
elemento, e na terceira diminui mais um e assim até preencher todas as posições, no exemplo aqui temos na primeira
posição o número 10 e na segunda o número 9. Basta então fazer a multiplicação 10 9 = 90, então temos noventa
formas de presidir a comissão. Veja que se tivéssemos cinco posições teríamos 109876 lembrando que o número de
posições se dar pelo tamanho de agrupamentos da situação. Se tivéssemos 10 posições e 10 elementos seria
10987654321 que é o mesmo que 10!. Logo temos que em n elementos e n posições seria n! mas observe que no
nosso caso temos apenas duas posições 109 se fôssemos escrever 10! Teríamos que cancelar a partir de 8! Ou seja
1098!/8! Oito fatorial que obtemos pela subtração do número total de elementos (n) pelo número de posições (p), no
nosso exemplo seria 10!/(10-2)! Assim concluímos que a formula de arranjo se dá n!/(n-p)!

Entendendo o arranjo simples, a técnica de permutação simples ficou evidente já que na permutação o número de
elementos é igual ao número de quanto em quanto eles estão sendo agrupados. Permutação simples é um caso de
arranjo onde o tamanho do agrupamento e a quantidade de elementos coincidem exemplo: A palavra ELVIS quantos
anagramas posso fazer O número de elementos é 5 e o de agrupamentos também, logo pelo princípio multiplicativo
temo que 54321 = 5! Pela fórmula de arranjo, que você já sabe seria 5!/(5-5)! = 5!/0! = 5!/1 = 5!

Permutação com repetição, imagine uma permutação simples exemplo: quantos anagramas podemos fazer com a
palavra SANTOS Como pode ser visto na permutação simples basta fazer N!, mas veja que na palavra “santos” temos
uma mesma letra duas vezes o “S” enumere S1, S2 imagine os anagramas S1ANTOS2 e S2ANTOS1, perceba que a
palavra é a mesma logo devemos cancelar estas repetições fazendo 2! Neste caso porque a letra se repetirá 2!, a
formula ficaria N!/a! , 6!/2! Este a! é uma permutação simples pois S1S2 ou S2S1 são os anagramas de S. E assim
vale para qualquer quantidade de elementos repetidos.

Para o caso da combinação, seguem-se os mesmos passos do arranjo, ou seja, encontremos o número de elementos
(n) e o tamanho do agrupamento que dirá as posições (p) Exemplo: "para um trabalho o professor pediu para sua
turma formarem trios, sendo que nesta turma há 30 alunos, quantos trios diferentes podem ser formados". Neste
exemplo temos 30 elementos agrupados três a três, observe que diferente do arranjo, na combinação a ordem não
importa, digamos que um trio ficou (Maria, João e Pedro ) este trio é o mesmo que (Pedro, Maria e João). Mas faça
como se fosse arranjo, então teríamos 302928, pela fórmula que descobrimos no outro exemplo sabemos que An,p =
n!/(n-p)! neste exemplo 30!/(30-3)!, bom como dito acima na combinação a ordem não importa, então devemos tirar
estes agrupamentos repetidos, digamos que dos 30 alunos três são maria, joão e pedro, sabemos que tanto faz a
ordem que eles apareçam (j,p,m) (m,j,p)... Observe que para saber quantas formas este trio pode aparecer é só fazer
uma permutação simples, ou seja 3! Este será o valor que cancelará as repetições na combinação que é dado pelo
número de agrupamento ou posições, logo da fórmula de arranjo para a de combinação basta dividir por p! n!/(n-p)!p!

Como se pode observar, precisamos apenas do PFC para concluir as técnicas de contagem, e cremos fortemente que
se os livros explanarem bem isto, os alunos entenderiam as técnicas sem precisarem estar meramente decorando
fórmulas, que, por sinal, rapidamente são esquecidas, pois como já foi falado anteriormente, a argumentação
explicativa não dá a base necessária para um conhecimento duradouro. Adiante continuaremos com os resultados
encontrados nos livros sobre as quatro técnicas de contagem.

Sobre a explanação da permutação simples, tanto o livro - Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) como o
Conexões com a Matemática, apresenta-a antes da técnica de contagem arranjo. O primeiro citado, apesar de utilizar
um exemplo já trabalhado anteriormente, não desenvolve adequadamente a explicação, da definição até a fórmula de
permutação simples, pois deixa várias dúvidas sobre quando esta forma de contagem deve ser utilizada e também
sobre a relação entre o número de agrupamentos com o número de posições (além de não ter apresentado antes o
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conceito de fatorial). O segundo desenvolve o assunto de maneira mais adequada e nossa ressalva é a de que o tema
é exposto antes dos arranjos, o que consideramos menos apropriado, já que a permutação é um caso particular do
caso mais geral, que é o arranjo. Já os outros dois livros trazem a permutação simples após a explanação da técnica
de contagem arranjo, e a desenvolvem de maneira bem objetiva e coerente, pois como já foi dito nas críticas a estes
autores, por terem abordado a permutação simples após o arranjo o entendimento ficou fácil, supondo que o aluno
compreendeu do que se trata o arranjo. Acreditamos que apenas o livro Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria
Ignez) deixou a desejar na explanação deste conteúdo, mais pelo fato da maneira como o tema é abordados do que
pelo fato de tê-lo abordado antes do conteúdo arranjo, pois o livro Conexões com a Matemática também o fez assim,
só que de maneira mais eficiente e bem explicativa atendo-se a um repertório maior de informações.

O arranjo simples é abordado nos quatro livros por meio de exemplos já trabalhados ou novos exemplos, e em dois
deles (Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) , Matemática ciência e aplicações) transmitindo primeiro a
necessidade desta forma de contagem, o que é proveitoso, para que o aluno compreenda a importância deste
conteúdo, pois se há uma necessidade, há uma serventia. E, de todos os desenvolvimentos destes exemplos,
acreditamos que o livro que deixa mais claro o entendimento de que no arranjo simples a ordem dos elementos
importa é o livro Novo Olhar – Matemática. Consideramos esse aspecto fundamental, pois é esta informação que
caracteriza o arranjo como um agrupamento diverso dos outros. E em três livros o desenvolvimento do arranjo até sua
fórmula fora feita de forma correta, ao utilizar o princípio multiplicativo neste processo. Apenas o livro Matemática:
Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) não faz este uso. Sendo assim, por deixar claro a característica da forma de
contagem arranjo e, fazer uso do princípio multiplicativo no desenvolvimento da fórmula geral, o livro Novo Olhar –
Matemática é o mais recomendável neste aspecto.

Sobre a técnica de contagem combinação, consideramos que todos os autores dos quatro livros analisados foram
infelizes em algum momento. A começar pelos exemplos introdutórios de cada um, acredito que o autor que foi mais
feliz na escolha fora o do livro Conexões com a Matemática ao mencionar o uso de frutas para fazer um suco, fica
claro que é um agrupamento em que a ordem colocada não importa, diferentemente do que acontece no livro Novo
Olhar- matemática com o exemplo das pizzas, o que já foi falado na crítica, que dependendo de como se monta o
recheio da pizza a ordem pode sim alterar sabores ou a apresentação do alimento. Os livros: Matemática ciência e
aplicações, matemática: Novo olhar e conexões com a matemática, tiveram em comum uma falta de esclarecimento
sobre subconjuntos, pois utilizaram os subconjuntos no desenvolver da técnica sem explicar do que ele se tratava, foi
tomado como hipótese que os alunos estivessem familiarizados com o conteúdo, o que não é necessariamente
verdadeiro, já que não é o conteúdo de subconjuntos que antecede o de análise combinatória. Os livros Matemática:
Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) e Novo olhar: matemática, também coincidiram na falta de explicação sobre como
e por que na combinação aparece no denominador uma permutação, que é justamente o fator que diferencia a
combinação do arranjo. Esta permutação no denominador serve justamente para não fazer a contagem repetida dos
agrupamentos que aparecem mais do que uma vez. Nas explanações, até a formula geral da combinação o livro
Matemática: Ensino Médio: (Kátia e Maria Ignez) o fez de forma bem mecânica sem invocar o PFC, e apenas o livro
Matemática ciência e aplicações, usa de forma explícita o PFC no desenvolver da fórmula geral da combinação,
embora não utilize um exemplo concomitante para melhor entendimento do aluno. Já os livros Novo Olhar –
Matemática e Conexões com a Matemática, concluíram a fórmula de forma indutiva, mostrando apenas um exemplo e
assumindo como verdade para o caso geral. Esse tipo de argumento não pode ser considerado válido, pois o fato de
dar certo em alguns casos, não pode ser causa certa para uma generalização. Não podemos afirmar qual dos livros
pode ser apontado como o que abordou melhor este tópico, embora possamos dizer que conseguimos identificar
maior número de equívocos na coleção Novo Olhar- matemática. Acreditamos que, mesclando modos de dois livros, o
tema poderia ser bem explicado. O exemplo introdutório e a explicação, do porque aparece uma permutação no
denominador para resolver uma combinação, do livro conexões com a matemática, junto com o desenvolver da
fórmula usando o PFC do livro Matemática ciência e aplicações, daria uma ótima explanação do conteúdo combinação
e, claro, no caso de envolver subconjuntos na explicação, seria necessário incluir uma nota que seja explicando do
que ele se trata.

A permutação com elementos repetidos é apresentada em três dos livros analisados após a técnica de combinação
simples, exceto no livro conexões com a matemática, que o apresenta após a permutação simples. Em geral os livros
explanam bem esta forma de contagem, e somente para o livro matemática: Novo olhar temos algumas ressalvas,
como por exemplo, o fato de que ele desenvolve a fórmula geral a partir apenas de um exemplo e assume como
verdade para o caso geral. Contudo dentre todos, acreditamos que o livro conexões com a matemática, explicou de
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forma mais abrangente, diferenciando as duas formas de permutações e, ao apresentar uma permutação logo após a
outra, contribuiu para uma melhor assimilação, e é o único livro que apresenta exercícios após as duas técnicas de
contagem, diferentemente dos demais que após cada técnica já apresentava exercícios, o que impedia uma
deliberação do aluno, para pensar em qual técnica usar para resolver determinado problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não estamos afirmando que usar a argumentação explicativa é ruim, mas acreditamos que, ao se utilizar apenas este
tipo de argumentação, a aprendizagem do aluno estará limitada ao uso das técnicas e não à compreensão dos
processos que estão por trás. Ao nosso ver, o ideal é a compreensão de forma justificada para depois poder ser
utilizada a argumentação explicativa. Pois, como vimos, é possível argumentar sobre este conteúdo de forma
justificada, onde se tem uma lógica e uma linha de raciocínio que nos permite compreender o porquê se faz deste jeito
e porque ele funciona, impedindo assim o aprisionamento em um esquema de memorização de fórmulas, em que, em
pouco tempo, tudo que o aluno memorizou se esvai.

Observamos que, em cada livro tínhamos algumas ressalvas a serem feitas, desde o uso de exemplos inadequados, a
maneira em que algumas técnicas foram explanadas e até mesmo em seu caso geral, a utilização de conceitos sem
explicações prévias. Problemas estes que podem parecer pequenos detalhes, mas que fazem uma grande diferença
no aprendizado do aluno. Afinal, o livro didático deve ser o mais claro possível, sem deixar ambiguidades, ou
situações passiveis de confusão e, além disso, deve fornecer um caminho claro e lógico para a compreensão.
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