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Resumo 
______________________________________________________ 

 

 

Este trabalho se insere na problemática que questiona o processo da construção 

dos principais conceitos matemáticos da Teoria Elementar dos Números durante a 

Educação Básica. Neste contexto, este estudo teve como objetivo investigar a 

concepção de divisibilidade de alunos do 6° ano do Ensino Fundamental por meio de 

uma abordagem com calculadora. Os principais referenciais teóricos foram buscados 

em Resende(2007) e em Zazkis e Campbell (2002) no que tange à Teoria Elementar 

dos Números e em Sfard (1991) para processos cognitivos; Silva et al (1990), Borba 

e Penteado (2007) e em Bianchini e Machado (2010) serviram de referência para 

discutir o uso da calculadora em sala de aula. A pesquisa de cunho qualitativo se 

embasou principalmente na metodologia da Engenharia Didática. Duas sessões com 

alunos do 6° ano da rede pública estadual de São Paulo permitiram concluir que 

dentre os quatro conceitos focalizados pelas atividades propostas: divisor e múltiplo 

de um número natural, números primos e operação de divisão, os alunos para 

realizar uma divisão recorrem igualmente a calculadora e ao cálculo mental, metade 

dos alunos mostraram uma concepção operacional em fase de interiorização do 

conceito de “múltiplo”, nenhum aluno mostrou conhecer o significado matemático do 

termo “divisor” e em sua maioria não reconheceu um divisor dada representação em 

fatores primos de um número inteiro.  A calculadora foi utilizada por todos os sujeitos 

da pesquisa para calcular e/ou validar suas respostas, sendo utilizada por alguns 

alunos de forma acrítica, conciliando alternadamente com o cálculo mental e 

algorítmico. 

Palavras-chave: Teoria Elementar dos Números, concepção de divisibilidade, 

alunos do 6°ano, Ensino Fundamental. 



 

 

Abstract  
______________________________________________________ 

 

 

This work is part of the problem that questions the process of building major  

mathematical concepts from Elementary Number Theory for Basic Education. In  

this context, this study aimed to investigate the conception of divisibility of the K-5  

students in School Elementary or through an approach with calculator.  The main  

theoretical references were sought in Resende (2007) and Zazkis and Campbell  

(2002) regarding the Elementary Theory of Numbers and Sfard (1991) to cognitive  

processes, Silva et al (1990), Borba and Penteado (2007) and Bianchini and  

Machado (2010) served as reference to discuss the use of the calculator in the  

classroom. The qualitative research methodology is based mainly in the  

Engineering Curriculum. Two sessions with students from the 6th year of public  

schools in Sao Paulo concluded that among the four concepts focused on the  

proposed activities: multiple and divisor a natural number, prime numbers and  

operations division, the students also used a division  the calculator and mental  

arithmetic, half the students showed an operational concept in the process of  

internalization of the conception of “multiple”, showed no students meet the  

mathematical meaning of the term “divisor” and mostly did not recognize a divisor  

given representation in prime factors an integer. The calculator was used for all the  

subjects to calculate and / or validate their responses, being used by some  

students uncritically, combining alternately with mental arithmetic and algorithmic  

 
Keywords: Elementary Number Theory, divisibility conception, K-5 students, 

Elementary School.  
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Introdução 
______________________________________________________ 

 
 

O interesse em desenvolver uma pesquisa sobre os temas: “Teoria dos 

Números” e “o uso de ferramentas tecnológicas na educação algébrica”, surgiu após 

integrar-me ao Grupo de Pesquisa em Educação Algébrica -GPEA- e ter contato 

com os projetos que esse grupo realizava sobre esses temas 

Durante as reuniões do GPEA tive a oportunidade de participar de discussões 

e de ter contato com teorias que versavam sobre o uso das calculadoras nas aulas 

de Matemática, e sobre tópicos da Teoria dos Números e em especial a 

divisibilidade. 

Como professor do Ensino Fundamental II minhas experiências me 

possibilitaram observar as dificuldades que meus alunos apresentavam em temas 

que envolvem a divisibilidade. E após ter tido contato com pesquisas de colegas do 

grupo sobre o tema, como as de Chaparin (2010) e Castela (2005) e outras sobre o 

tema divisibilidade, decidi realizar uma pesquisa que articulasse a divisibilidade e o 

uso da calculadora. 

Assim, este trabalho teve por objetivo investigar qual a concepção de 

divisibilidade explicitada por alunos do 6º ano ao poderem utilizar 

calculadora?  

A seguir apresento resumidamente o que consta de cada um dos seis 

capítulos em que o texto foi organizado. 

No capítulo I, descrevo a caminhada para a definição do objetivo da pesquisa, 

delineando as reflexões que me levaram a escolher este tema e a sua importância.  

No capítulo II, destaco as ideias teóricas que fundamentaram o 

desenvolvimento deste trabalho, defino os significados adotados para os termos 

“divisibilidade” e “concepção” neste trabalho. Após esses esclarecimentos, discorro 

sobre o uso das tecnologias no ensino, apresento



André Pizysieznig                                                                                  Introdução 
 

16 

 

 alguns documentos institucionais e oficiais e prossigo com algumas ideias de 

pesquisadores da área da Educação Matemática sobre o tema. Prossigo  

destacando pontos relevantes nas pesquisas de Resende (2007), Campbell (2002), 

Zazkis (2001,2002) e Brown et at (2002)  sobre o tema Divisibilidade e destaco  

algumas pesquisas concluídas do GPEA  nos quais de alguma forma influenciaram 

na elaboração e nas análises das atividades. 

No capítulo III, discorro sobre as características da pesquisa qualitativa, e 

sobre as ideias pressupostas da “Engenharia Didática” que foram adotadas neste 

trabalho. Descrevo também os procedimentos metodológicos, abrangendo a seleção 

da escola pública e os sujeitos de pesquisa, a elaboração da sequência didática e a 

preparação ambiental para a ocorrência da aplicação da experimentação. 

No capítulo IV, realizo a elaboração das sessões de coleta de dados que 

foram divididas em duas fases: na primeira, descrevo o planejamento das sessões 

de familiarização das calculadoras e a sequência didática que visa a obtenção da 

concepção dos alunos, destacando à análise a priori  das atividades, os objetivos, as 

variáveis didáticas escolhidas e as estratégias esperadas. Na segunda fase destino 

para entrevistas com os alunos. 

No capítulo V, descrevo as sessões de coleta de dados e realizo a análise a 

posteriori da sessão destinada a revelar as concepções de divisibilidade, que está 

dividida em análise vertical e análise horizontal das atividades realizadas pelos 

sujeitos de pesquisa. 

No capítulo VI, apresento as considerações finais, destacando alguns 

resultados obtidos e fazendo as minhas considerações. 
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Capítulo I 

Caminhada para a definição do objetivo da pesquisa 

______________________________________________________ 

 

Em 2009, ingressei no Mestrado Acadêmico do Programa de Estudos Pós 

Graduados em Educação Matemática. Pelo fato de ser professor de Matemática do 

Ensino Fundamental me interessei pelos assuntos e projetos discutidos no Grupo de 

Pesquisa em Educação Algébrica – GPEA e assim, me integrei a esse grupo. Ao 

participar de reunião do GPEA na qual foi discutido o projeto que versava sobre o 

uso da calculadora em sala de aula de matemática, interessei sobremaneira no 

mesmo, pois já havia presenciado discussões entre professores, na qual se debatia 

o tema acaloradamente com argumentos contra e a favor do uso desse instrumento 

em sala de aula. Dessa forma, decidi participar desse projeto que me pareceu 

instigante e desafiador.  

Ao refletir sobre minha trajetória escolar cheguei à conclusão que não me 

lembrava de ter utilizado calculadora durante todo o Ensino Fundamental, realizado 

entre 1992 a 1999 em uma escola particular. No ano de 2000 cursei o 1º ano do 

Ensino Médio Regular em escola pública e o 2º e 3º anos respectivamente, 2001 e 

2002, realizei em escola particular. Durante todo o Ensino Médio lembro-me de ter 

utilizado a calculadora apenas nas aulas de Matemática ao estudar estatística e nas 

aulas de Química. O uso da calculadora nessas ocasiões foi justificado como 

apenas um elemento para facilitar os cálculos. 

Na Universidade, ao cursar a licenciatura em Matemática em 2003- 2005, a 

calculadora foi utilizada nas aulas de Física, Estatística e Matemática 
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Financeira, sem orientação específica dos professores. Somente o professor de 

Estatística nos orientou a comprar uma calculadora com manual, preferencialmente, 

em português, para que aprendêssemos a manuseá-la corretamente, sozinhos.  

Em 2006, cursei uma especialização para professores de Matemática, na qual 

não se tocou no uso de calculadora ou qualquer outra tecnologia no ensino de 

Matemática.  

Dessa reflexão sobre minha formação, tanto na inicial como na continuada, 

formação essa bem recente, conclui que o assunto era intrigante e que seria 

interessante investigar mais profundamente as vantagens e desvantagens do uso da 

calculadora em sala de aula.  

Decidi então, participar do projeto: A aprendizagem de álgebra com a 

utilização de ferramentas tecnológicas, no qual já participava na época um 

doutorando, Custódio Kerry, e um aluno do mestrado profissional, Ariovaldo 

Guinther. 

Por outro lado, na mesma época havia colegas do GPEA que participavam de 

outro projeto denominado: A Teoria dos Números na Educação Básica e na 

Licenciatura de Matemática. Assim Chaparin (2010), um dos membros do grupo, 

estava investigando a concepção de divisibilidade de alunos 1ª série do Ensino 

Médio, e um outro, D’Almeida (2010) investigava como a questão da divisibilidade e 

assuntos correlatos da Teoria Elementar dos Números são abordados nos Cadernos 

do Professor de Matemática da 7ª série/8º ano dos anos 2008 e 2009, implantado 

pela SEE-SP. A participação nas discussões desse projeto me levou a considerar o 

desenvolvimento de um trabalho sobre divisibilidade com alunos da 5ª série/6º ano, 

idade com a qual estava acostumado a trabalhar.  

Perguntei-me se não seria interessante investigar o desenvolvimento de um 

trabalho elaborado de forma a articular a divisibilidade com o uso da calculadora.  

Passei a pesquisar e analisar materiais sobre ambos os assuntos: 

primeiramente sobre o uso da calculadora em sala de aula e depois sobre o ensino 

da divisibilidade. 
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As produções analisadas evidenciaram a importância de introduzir a 

calculadora como instrumento no ensino e aprendizagem de Matemática não 

somente para possibilitar a validação de resultados, ação tão importante para criar a 

autonomia dos alunos, mas também para desafiar os estudantes a desenvolverem 

assuntos matemáticos em sala de aula. 

Constatei também que dentre as vantagens elencadas por pesquisadores 

como Selva e Borba (2010), estava a afirmação de que a calculadora pode ser 

utilizada para desenvolver e aprofundar conhecimentos dos números inteiros e suas 

operações, o que reforçou minha intenção de investigar seu uso especificamente 

sobre a divisibilidade. 

Assim, cheguei à definição do objetivo geral de minha pesquisa: Investigar a 

concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por 

meio de uma abordagem com calculadora, norteado pela seguinte questão geral 

de pesquisa: 

 

 Qual a concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino  

Fundamental? 

Essa pergunta induz a seguinte questão específica, a ser respondida pela pesquisa: 

 A possibilidade do uso da calculadora na abordagem de questões sobre 

divisibilidade contribui para a explicitação da concepção dos alunos sobre 

esse conteúdo escolar?  
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Capítulo II 

Fundamentação Teórica 

______________________________________________________ 

 

Inicio o capítulo explicitando os significados adotados para os termos 

“divisibilidade” e “concepção” neste trabalho. Após esses esclarecimentos, discorro 

sobre pontos relevantes que nas leituras realizadas justificam e embasam a 

investigação proposta, apresento alguns documentos institucionais e oficiais e 

prossigo com algumas ideias de pesquisadores da área da Educação Matemática 

sobre o tema. 

 

2.1. Divisibilidade 

No que segue, o termo divisibilidade é empregado conforme definido por 

Resende (2007) como um dos quatro temas de Teoria Elementar dos Números 

considerados essenciais para serem trabalhados com os alunos da Licenciatura em 

Matemática:  

Divisibilidade: algoritmo da divisão, máximo divisor comum, mínimo 
múltiplo comum, algoritmo de Euclides, números primos, critérios de 
divisibilidade, o Teorema Fundamental da Aritmética (RESENDE, 
2007, p. 227).  

A operação de divisão de um número natural por outro nem sempre é 

possível, o mesmo ocorrendo com essa operação no conjunto dos números inteiros. 

Sendo assim, quando essa operação é possível ela se expressa por meio da 

relação de divisibilidade. 
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Dados1 dois números inteiros a e b, com b ≠ 0 , diz-se que b divide a quando 

existe um número inteiro c tal que c.b = a. Caso b divida a diz-se que b é divisor de 

a e se indica  b│a. Se b é divisor de a então a é um múltiplo de b ou ainda a é 

divisível por b. 

É conveniente lembrar que o algoritmo da divisão dos números naturais, já 

aparecia no livro VII dos “Elementos de Euclides” escrito por volta do ano 300 a.C. 

O seguinte teorema é, em termos atuais, a base dos algoritmos da divisão:  

 Dados dois números inteiros a e b, b >0, existe um único par de 

números inteiros q e r, tais que a = b.q + r com 0  r < b. 

No algoritmo da divisão euclidiana, conforme transcrito acima, q é chamado 

de quociente e r de resto da divisão de a por b. Assim quando r = 0, b│a.  

Não me deterei mais nessa explanação referente à Teoria dos Números, pois 

o objetivo do trabalho é verificar a concepção de divisibilidade de alunos da 5ª 

série/6º ano do Ensino Fundamental, e as noções de divisibilidade comumente 

tratadas, até esse nível de ensino, que de acordo com a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (2008) se restringem a: divisor e múltiplo de um número 

natural, números primos e a operação de divisão. 

Na realidade, não posso deixar de citar nomenclatura equivocada de 

elementos do algoritmo da divisão, utilizado comumente na sala de aula e em alguns 

livros didáticos, conforme exemplo do anexo 1. 

O algoritmo comumente adotado na escola brasileira para o cálculo da 

divisão dos números naturais D por d é o seguinte: 

 

Os elementos desse algoritmo geralmente são denominados: 

 

                                                 
1
  No que segue me embasei em SANTOS (2005) e HEFEZ (2005). 
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D = dividendo 
d = divisor 
q = quociente 
r = resto 

Desta forma, o mesmo termo matemático divisor passa a assumir dois 

significados diferentes, de certa forma antagônicos quando se trata de números 

inteiros, em relação ao tema da divisibilidade: 

 O significado relativo ao fato de no conjunto dos números inteiros um 

número b ser divisor de um número a se existir um número q tal que         a = q . b, 

o que será indicado por b│a.  

 O significado relativo ao algoritmo da divisão que conforme 

denominação disseminada na escola brasileira se refere a divisor como o número 

pelo qual o dividendo está sendo dividido.  

Neste trabalho uso as seguintes denominações: 

 algoritmo da divisão aquele comumente utilizado para o cálculo da divisão no 

Ensino Fundamental   

 algoritmo da divisão euclidiana o teorema D = d.q+r com 0≤r<d  

 forma simbólica euclidiana a representação do algoritmo da divisão  como D 

÷ d = (q;r) com 0≤r<d e quando r = 0, simplesmente a : b = c, conforme 

Moretti(1999).   
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2.2. Concepção e seu significado 

 

Nesta pesquisa os termos, conceito e concepção alicerçam-se nos mesmos 

sentidos adotados por Anna Sfard (1991). 

De acordo com Sfard, conceito é a ideia matemática oficial, adotada pelos 

especialistas, do objeto matemático em questão, ou seja, advinda de uma 

construção teórica. Por outro lado, segundo a autora, concepção é toda a 

representação evocada por um conceito. 

Ainda conforme essa pesquisadora uma concepção pode ser de dois tipos: 

uma concepção estrutural e uma concepção operacional. 

Segundo Sfard (1991) a concepção estrutural consiste em: 

Ver uma entidade matemática como um objeto, isto é, ser capaz de 
se referir a ele como se fosse uma coisa real - uma estrutura 
estática, existente em algum lugar no espaço e tempo. Isso também 
significa ser capaz de reconhecer a ideia "de relance" e manipulá-la 
como um todo, sem entrar em detalhes2.(tradução livre do autor) 

Em resumo, a concepção estrutural possui as características de ser: estática, 

instantânea e integrativa.  

No parecer da autora, a concepção operacional baseia-se na interpretação do 

individuo de 

(...) uma noção como um processo que implica em considerá-la como 
uma entidade  potencial muito mais do que real, que ocorre por 
exigência de uma sequência de ações.3(tradução livre do autor) 

Deste modo, a concepção operacional está associada a processos, 

algoritmos e ações, por isso  ser dinâmica, sequencial e detalhada. 

                                                 
2
Seeing a mathematical entity as an object means being capable of referring to it as if it was a real thing - a static 

structure, existing somewhere in space and time. It also means being able to recognize the idea "at a glance" and 

to manipulate it as a whole, without going into details(SFARD, p.4) 
3
(…) a notion as a process implies regarding it as a potential rather than actual entity, which comes into 

existence upon request in a sequence of actions.(p.4). 
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Apesar desses dois tipos de concepção serem diferentes na realidade, elas 

são complementares, sendo que a  concepção estrutural é o estágio mais elevado 

no desenvolvimento de um conceito. Anna Sfard fundamenta essa 

complementariedade exemplificando com as noções de número e de funções as 

quais primeiro foram concebidas como operacionais, para somente mais tarde 

obterem suas definições estruturais. Dessa maneira, a autora chama  atenção para 

o fato de que ambas são fundamentais para a compreensão em Matemática. Esta 

duplicidade de construções matemáticas pode ser concebida através de vários tipos 

de representações simbólicas. 

Segue figura ilustrando a complementariedade de ambos os tipos de 

concepção: 

 

Quadro 1: Concepção segundo Sfard (apud OLIVEIRA,A.,2004, p.22) 

A passagem da concepção operacional para a concepção estrutural perpassa 

por três fases sequênciais nomeadas por Sfard de interiorização, condensação e 

reificação. 

A fase de interiorização consiste no periodo em que o aluno se familiariza 

com o processo, que pode dar inicio a geração de um novo conceito. Esta 

familiarização pode ser através de representações mentais. 
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A fase de condensação é um espaço de tempo em que 

[...]se lida com sequências longas, trabalhando com unidades 

administraveis. Nesta fase a pessoa torna-se capaz de olhar para um 
processo como um todo [...] Este ponto é o momento em  que um 
conceito nasce “oficialmente” [...] a fase dura até o momento que 
este conceito permanece firme e ligado a um determinado processo4 
(tradução livre do autor). 

A partir do momento que o aluno consegue conceber um conceito como um 

objeto matemático este está reificado. Como esclarece Sfard 

Somente quando uma pessoa se torna capaz de conceber a ideia 
como um objeto de pleno direito, diremos que o conceito está 
reificado. A reificação, portanto, é definida como uma mudança 
ontológica - uma repentina habilidade de ver algo familiar sob uma 

luz totalmente nova
5(tradução livre do autor). 

Pelo posto, primeiro os processos são operados num objeto familiar, ou seja, 

são interiorizados, em seguida, os processos anteriores são comprimidos e são 

operados como um todo, ou seja, condensados, e finalmente, esta habilidade é 

estruturada e torna-se um objeto matemático, permanente, portanto a concepção 

está reificada.    

 Observa-se assim a necessidade de investigação das concepções de 

divisibilidade reveladas pelos sujeitos e que são metas dessa pesquisa. 

 

  

                                                 
4
 Lengthy sequences of operations into more manageable units. At this stage a person becomes more and more 

capable of thinking about a given process as a whole. […] This is the point at which a new concept is “officially” 

born. […] lasts as long as a new entity remains tightly connected to a certain process. (SFARD, 1991,p.19) 
5
  Only when a person becomes capable of conceiving the notion as a fully-fledged object, we shall say that the 

concept has been reified. Reification, therefore, is defined as an ontological shift - a sudden ability to see 

something familiar in a totally new light (SFARD, 1991,p.19) 
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2.3. O uso de tecnologias no ensino de Matemática em Documentos Oficiais e 

Institucionais. 

 

Desde 1987, o National Council of Teachers of Mathematics – NCTM –

recomenda o uso de tecnologias e específica o uso da calculadora por estudantes, 

argumentando que isso permite ao estudante: 

[...] se concentrar mais no processo de resolução do que nos 
cálculos associados aos problemas; ter acesso a matemática para 
além da mera capacidade de cálculo; a explorar, desenvolver e 
reforçar conceitos incluindo estimação, cálculos, aproximação e 
suas propriedades; fazer experiências com ideias matemáticas e 
descobrir padrões e leis de formação; efetuar aqueles cálculos 
fastidiosos que aparecem quando se trabalha com dados de 
situações reais durante a resolução de problemas.6 

Os PCN apontam que no ciclo que engloba as 5ª e 6ª séries/ 6° e 7° anos, 

Conceitos como os de “múltiplo” e “divisor” de um número natural ou 
o conceito de “número primo” podem ser abordados neste ciclo como 
uma ampliação do campo multiplicativo, que já vinha sendo 
construído nos ciclos anteriores, e não como assunto novo, 
desvinculado dos demais. Além disso, é importante que tal trabalho 
não se resuma à apresentação de diferentes técnicas ou de 
dispositivos práticos que permitem ao aluno encontrar, 
mecanicamente, o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum 
sem compreender as situações-problema que esses conceitos 
permitem resolver. (BRASIL,1998, p.66). 

Mas adiante os PCN citam a calculadora como 

(...) um eficiente recurso por possibilitar a construção e análise de 
estratégias que auxiliam na consolidação dos significados das 
operações e no reconhecimento e aplicação de suas propriedades. 
Um exemplo pode ser o de desafiar o aluno a determinar o quociente 
de uma divisão exata sem utilizar a tecla de dividir. Nesse caso o uso 
da calculadora facilitará e estimulará a investigação até que ele 
descubra que esse quociente pode ser obtido pela contagem de 
vezes que se pode subtrair o divisor do dividendo, pelo número de 
vezes que se pode somar o divisor até atingir o dividendo, pelas 
estimativas de quocientes parciais, apoiando-se na multiplicação etc. 

                                                 
6
 Disponível em http:/www.mat.uc.pt/~jaimecs/nonius. Acesso: Maio de 2009. 
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No caso da divisão não exata essas estratégias também possibilitam 
a obtenção do resto (BRASIL, 1998, p.115). 

No Brasil, as tecnologias como o uso de computadores e de calculadoras e de 

outros recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas diversas atividades 

dos cidadãos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – têm apontado 

significativas contribuições sobre o processo de ensino e de aprendizagem de 

Matemática, com a alegação de que o uso desses recursos: 

(...) relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples 
manipulação simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses 
cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e eficiente; 
evidencia para os alunos a importância do papel da linguagem 
gráfica e de novas formas de representação, permitindo novas 
estratégias de abordagem de variados problemas; possibilita o 
desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela 
realização de projetos e atividades de investigação e exploração 
como parte fundamental de sua aprendizagem; permite que os 
alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza 
da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de 
seu estudo (BRASIL, 1998, p. 44). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – de 1ª a 4ª séries/ 2° a 5° anos 

- recomendam o uso da calculadora, acreditando que: 

... é um instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino 
da Matemática. A justificativa para essa visão é o fato de que ela 
pode ser usada como um instrumento motivador na realização de 
tarefas exploratórias e de investigação (...) é também um recurso 
para verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um 
valioso instrumento de auto-avaliação (BRASIL, 1997, p.34). 

Baseados em argumentos semelhantes, porém mais detalhados, os PCN de 

5ª a 8ª séries/ 6° a 9° enfatizam que:  

A calculadora favorece a busca e percepção de regularidades 
matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de resolução de 
situações-problema, pois ela estimula a descoberta de estratégias e 
a investigação de hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo 
na execução dos cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como 
eficiente recurso para promover a aprendizagem de processos 
cognitivos (...) desde que os alunos sejam encorajados a desenvolver 
seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica e o 
professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que só 
ele pode desempenhar na criação, condução e aperfeiçoamento das 
situações de aprendizagem (BRASIL, 1998, p.45). 
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Assim percebe-se que os mais de dez anos da vigência dos PCN parecem 

não ter abalado ainda a convicção da maioria dos professores de matemática sobre 

a necessidade da introdução da calculadora nas salas de aula, desde os primeiros 

anos do Ensino Fundamental. Fato esse corroborado por vários pesquisadores 

como Borba e Selva (2009), e Bianchini e Machado (2010) que relatam a recusa de 

professores em utilizar a calculadora, alegando entre outras coisas, que isso pode 

levar o estudante à preguiça mental! 

Mais recentemente, em 2008, a Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo divulgou e iniciou a implantação de uma nova Proposta Curricular para a rede 

estadual, a qual tem como uma de suas referências os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio. Assim essa proposta assume e 

reitera a ideia de que os temas a serem trabalhados por bimestre devem ser 

articulados de modo a favorecer o uso de tecnologias e especificamente de 

calculadoras. 

Observando as recomendações desses documentos e as vantagens descritas 

ao menos desde 1987, me questionei sobre a razão da não utilização ou a 

subutilização da calculadora em sala de aula. Por que os docentes não a utilizam? 

Como veremos mais adiante, algumas pesquisas se debruçaram sobre o problema. 
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2.4. O uso de tecnologias no ensino de matemática e a área de Educação 

Matemática 

 

Passo agora a descrever e analisar o que encontrei na busca por ideias e 

teorias da Educação Matemática que abordam o tema e mais especificamente o uso 

da calculadora no ensino de Matemática. 

Foi se o tempo que o material considerado necessário para o ensino e a 

aprendizagem da Matemática era o quadro, o giz e o livro didático, quanto muito, a 

régua, o esquadro, o compasso e o transferidor, nas aulas de Geometria. A 

“manipulação de materiais é importante para uma aprendizagem bem sucedida, em 

especial nos primeiros níveis de escolaridade (PONTE e SERRAZINA, 2004, p.7)7. 

Entre esses materiais, a calculadora tem a vantagem de ser um instrumento de larga 

utilização em diferentes actividades práticas e profissionais (SILVA, LOUREIRO, 

VELOSO, 1990,p.3), e sendo que 

[...] a experiência com a utilização da calculadora muitas vezes é 
anterior à vida escolar, fazendo parte de seus relógios, estojos e da 
sua vivência diária (SILVA apud MACHADO e BIANCHINI, 
2010,p.179). 

Essa afirmação foi feita por Silva et al em 1990, século passado, em Portugal. 

No Brasil, neste século, sabemos que isso também ocorre com muitas crianças, pois 

as calculadoras são vistas em supermercados, restaurantes, feiras-livres, lojas 

diversas, bancos e às vezes no próprio domicílio do aluno, além de que, hoje em dia, 

as calculadoras também estão embutidas nos softwares de computadores e de 

celulares. 

Segundo Penteado e Borba (2007), além do menor custo8, da calculadora em 

relação ao computador, ela tem a vantagem de ocupar um volume menor e ser mais 

leve, porém, por ser menor, sua tela pequena propicia uma pior resolução visual em 

                                                 
7
 Pesquisadores portugueses, enfatizam que [...] os currículos, pelo menos desde o início dos anos 90, referem a 

importância do uso de material didáctico diversificado: material manipulável estruturado e não estruturado 

para a aprendizagem de temas específicos bem como calculadoras e computadores. (PONTE e SERRAZINA, 

2004, p.7) 
8
 Em lojas de variedades da cidade de São Paulo podem-se encontrar calculadoras simples com quatro operações 

e memória, a um preço menor que uma passagem de ônibus urbano. 
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relação ao computador. Outra vantagem da calculadora sobre o computador é a de 

que esta não exige uma sala especial para seu uso, é de fácil mobilidade.  

Por esta mobilidade, é fácil hoje encontrarmos cidadãos utilizando a 

calculadora em situações rotineiras de trabalho ou do lar. Entretanto, não é fácil 

encontrar calculadoras nas aulas de matemática nas salas de aula brasileiras. 

Em 1989, o pesquisador português em Educação Matemática, João Pedro da 

Ponte argumentava sobre a importância do uso da calculadora em sala de aula: 

Ela pode ser utilizada para apoiar o desenvolvimento de novos 
conceitos, para formular conjecturas e explorar relações 
matemáticas, e para resolver problemas. A calculadora proporciona a 
exploração de novas estratégias e método de trabalho, como a 
tentativa e erro e as aproximações sucessivas. Permite alargar o 
leque de situações a considerar, usando valores retirados 
directamente de problemas da vida real, sem se ser submergido 
pelos cálculos (PONTE, 1989, p.1). 

Além disso, o autor acrescenta que as atividades com a calculadora podem 

ser ancoradas mais firmemente, além de possibilitar a aproximação de conteúdos da 

Matemática com os conteúdos abordados em outras disciplinas, diversificando o 

ensino, trabalhando a interdisciplinaridade e possibilitando um maior interesse dos 

alunos. 

Também, desde 1990, Loureiro chama a atenção dos professores sobre a 

importância do uso da calculadora em sala de aula, inclusive com sugestões de 

atividades que utilizam as mesmas. Loureiro retoma o tema em 2004, e afirma que 

em Portugal, professores do 1º. Ciclo ainda se recusam a usar a calculadora, lhe 

parecendo uma espécie de ponto de honra, “Calculadora, eu? Não obrigada!” 

(LOUREIRO, 2004, p.23). 

A não apropriação dos professores da ideia da importância desse recurso às 

“novas” tecnologias parece ter levado pesquisadores portugueses de Educação 

Matemática, como Ponte e outros, a enfatizar a necessidade do uso de tais 

instrumentos (calculadora, programas de computador...) no ensino português, 

conforme o documento “Programa de Matemática do Ensino Básico” que direciona 
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um reajustamento do programa de matemática datado dos anos 90 e conforme o 

Currículo Nacional do Ensino Básico publicado pelo Ministério em 2001.9  

No Brasil, alguns pesquisadores também enfatizam, há algum tempo a 

importância do uso da calculadora. Lopes em 1997 insistia: 

O uso da calculadora possibilita que os indivíduos, libertos da parte 
enfadonha, repetitiva e pouco criativa dos algoritmos de cálculo, 
centrem sua atenção nas relações entre as variáveis dos problemas 
que tem pela frente. Possibilita ainda que possam verificar, fazer 
hipóteses, familiarizar-se com certos padrões e fatos, utilizando-os 
como ponto de referência para enfrentar novas situações. Libertos da 
execução do cálculo os indivíduos se aventuram com mais 
disponibilidade a colocar as coisas em relação; esboçar, simular e 
executar projetos; investigar hipóteses. Em outras palavras, um bom 
uso10 dos instrumentos de cálculo contribui para que os indivíduos 
desenvolvam estruturas cognitivas de mais alto nível (LOPES, 
1997).

11 

Segundo Cuban, o processo de apropriação da tecnologia pelos professores 

é complexo e tradicionalmente problemático. (CUBAN, 1986, apud RIBEIRO e 

PONTE, 2000, p.1-2), embora os documentos oficiais e institucionais há tempos 

enfatizem a necessidade da incorporação na prática escolar do uso de tecnologia, 

isso esbarra na capacidade do professor para conseguir definir, não só como e 

quando usar a tecnologia mas, também, porquê e para quê (RIBEIRO e PONTE, 

2000, p.19). 

Devido a esta dificuldade de apropriação, Kenski (2009), pesquisadora na 

área de educação e tecnologia, enfatiza que é preciso realizar uma familiarização 

com a nova tecnologia, no caso a calculadora, com o professor e o aluno, sugerindo 

que: 

  

                                                 
9
 Disponível em http://sitio.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/Programa Matematica.pdf. Acesso: 

Fevereiro de 2011. 
10

 Grifo do pesquisador 
11

 LOPES, Antônio Carlos José. Explorando o uso da calculadora no ensino de Matemática para jovens e 

adultos. Revista Alfabetização e Cidadania, n º6, dez.1997,ps. 67-79. Disponível em: 
http://www.matematicahoje.com.br/telas/autor/artigos/artigos_view.asp?cod=37 Acesso: Novembro de 

2010. 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/matematica/Documents/Programa%20Matematica.pdf
http://www.matematicahoje.com.br/telas/autor/artigos/artigos_view.asp?cod=37
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Para ser assumida e utilizada pelas demais pessoas, além do 
seu criador, a nova descoberta precisa ser ensinada. A forma 
de utilização de alguma inovação, seja ela um tipo novo de 
processo, produto, serviço ou comportamento, precisa ser 
informada e aprendida (Kenski, 2009, p.43). 

Acredito que para o aluno atual, a familiarização com uma calculadora 

simples é bem mais fácil do que para um adulto, exatamente pelo fato do aluno estar 

familiarizado ao uso de celulares, “games”, computadores, etc. No entanto, nada 

vale essa habilidade praticamente “inata” do aluno de hoje, se não souber aproveitar 

a calculadora para a construção de seus conhecimentos matemáticos. 

Os PCN sugerem que os recursos didáticos a serem utilizados precisam estar 

integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão (BRASIL, 

1998, p.57), pois, é necessário saber quais as funções das diversas teclas, saber 

aproveitar os recursos de memória disponíveis, e também saber criticar o número 

apresentado no visor, para desenvolver um espírito critico e avaliativo. Além disso, 

conforme Selva e Borba (2010) alertam, para que ocorra um “bom uso” da 

calculadora é necessário situações didáticas planejadas, procedimentos bem 

selecionados e guiados por objetivos bem claros.  

Assim um processo de inovação educacional pode suscitar dificuldades e 

contratempos, seja de caráter tecnológico ou didático. De acordo com Penteado e 

Borba (2007), as inovações educacionais presumem mudanças nas práticas 

docentes em sua maioria, pelo fato da docência ser uma profissão complexa, pois: 

Nela estão envolvidas as propostas pedagógicas, os recursos 
técnicos, as peculiaridades da disciplina que ensina, as leis que 
estrutura o funcionamento da escola, os alunos, seus pais, a direção, 
a supervisão, os educadores de professores, os colegas professores, 
os pesquisadores, entre outros. A natureza da prática do professor 
depende muito da forma como ele relaciona todos esses elementos. 
Ele pode lançar mão de alguns deles e não dar importância para 
outros. Dessa escolha vão depender os diferentes caminhos para a 
organização de ambientes de aprendizagem e, conseqüentemente, a 
qualidade desses ambientes (PENTEADO E BORBA, 2007,p. 56). 
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Esses pesquisadores descrevem dois caminhos de ação para um professor 

em relação ao uso de tecnologias informáticas: o da zona de risco e o da zona de 

conforto. O caminho de ação da zona de risco é aquele em que: 

[...] é preciso avaliar constantemente as conseqüências das ações 
propostas [...] Muitos professores desistem quando percebem a 
dimensão da zona de risco (PENTEADO E BORBA 2007, p. 57 e 66). 

Esses autores citam como exemplo de risco, aquele caminho de ação que o 

professor assume ao estabelecer aulas em que os alunos utilizam computador, a 

perda de controle de sua aula pode ocorrer decorrente de problemas técnicos, como 

perda de configuração das máquinas, como a falta de energia etc. acrescido do fato 

de que nem todas as escolas possuem um técnico de informática para solucionar 

problemas. 

Muitas dessas situações necessitam de exploração cuidadosa ou até 
mesmo de discussão com outras pessoas. [...] Nem sempre é 
possível conhecer de antemão as possíveis respostas que aparecem 
na tela. É preciso entender as relações que estão sendo 
estabelecidas pelo software. Numa sala de aula isso constitui um 
ambiente de aprendizagem tanto para o aluno quanto para o 
professor (PENTEADO e BORBA, 2007, p.58). 

Por analogia com o disposto no parágrafo anterior, creio que a zona de risco 

do uso da calculadora em sala de aula, seguramente é menor do que a do uso de 

tecnologia informática, no entanto, penso ser importante enfatizar que esse caminho 

existe e contem certos “riscos”: o problema de haver calculadoras diferentes com 

comandos diferentes que, se o professor não conhecer as diferenças possíveis entre 

as calculadoras pode provocar um problema de gestão na sala de aula. Outro 

problema de menor monta é a possibilidade de ocorrer problemas no funcionamento 

da calculadora (falta de luminosidade para calculadoras solares, pilhas gastas, etc.) 

O outro caminho de ação para o professor é o da zona de conforto: 

[...] onde quase tudo é conhecido, previsível e controlável. Conforto 
aqui está sendo utilizado no sentido de pouco movimento [...] Mesmo 
insatisfeitos, em geral eles se sentem assim, eles não se 
movimentam em direção a um território desconhecido. Muitos 
reconhecem que a forma como estão atuando não favorece a 
aprendizagem dos alunos e possuem um discurso que indica que 
gostariam que fosse diferente (PENTEADO e BORBA, 2007, p.56). 
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Nessa mesma linha de zona de conforto, encontram-se aqueles profissionais 

que resistem ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs – e em 

especial da calculadora. D´Ambrósio atribui essa atitude: 

[...] a um excessivo conservadorismo e uma falta de visão histórica 
sobre como a tecnologia é parte integrante da sociedade e 
determina os rumos tomados pelas civilizações. A história nos 
ensina que só pode haver progresso científico, tecnológico e social 
se a sociedade incorporar, no seu cotidiano, todos os meios 
tecnológicos disponíveis (D´AMBRÓSIO, 2003, p.1). 

A utilização ou não da calculadora em sala de aula depende, principalmente, 

do professor, assim, [...] o factor decisivo que irá determinar a extensão e a natureza 

das mudanças que a sua utilização generalizada poderá estimular será 

naturalmente, o que neste domínio vierem a fazer os professores (PONTE, 1989, 

p.2). 

Conforme o autor a calculadora não deve ser encarada como um simples 

instrumento que deve ser introduzido em dois ou três capítulos, gerando uma 

pequena alteração do programa e deixando o resto inalterado, pelo contrário, devem 

acontecer mudanças profundas nas concepções e nas práticas pedagógicas, e   

Esta mudança tem de ser apoiada por um esforço generalizado de 
formação, produção de materiais de apoio, realização de encontros de 

trocas de experiência e reflexão pedagógica, de informação cerca dos 
novos objectivos aos professores das outras disciplinas, aos pais e aos 
alunos (PONTE, 1989, p.2). 

Concluindo, a manipulação de material tem se mostrado importante para uma 

aprendizagem bem sucedida, dentre esses materiais a calculadora tem a vantagem 

de além de ser um instrumento de uso rotineiro do cidadão é de fácil aquisição e 

mobilidade.  Outra vantagem é que ela possibilita que os valores a serem 

manipulados sejam extraídos diretamente de problemas da vida real, com números 

inteiros ou não, incluindo os números maiores que 1000 e/ou menores que 1, 

aproximando o  conteúdo trabalhado ao contexto do aluno. A calculadora liberta o 

aluno dos cálculos fastidiosos, possibilitando que ele se concentre na resolução do 

problema, permitindo lhe levantar hipóteses, simulá-las e validá-las, ou seja, o uso 

da calculadora contribui para que o aluno desenvolva um espírito investigativo e ao 

mesmo tempo em que amplie sua estrutura cognitiva. Porém, ainda é difícil 
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encontrar professores que permitam o uso da calculadora em suas aulas de 

Matemática, o que parece apontar para uma rejeição quanto à utilização dessa 

tecnologia.  

O processo de apropriação da tecnologia é, tradicionalmente problemático, 

apresentando dificuldades e contratempos de ordem didática, pedagógica e técnica, 

problemas esses contornáveis a partir da familiarização com a tecnologia e do 

planejamento de situações didáticas conduzidas por objetivos claros. A integração 

de uma nova tecnologia a sala de aula envolve adentrar uma zona de risco, no 

entanto o risco da introdução do uso da calculadora simples é seguramente menor 

do que a gerada pela informática. 

  
 

2.5. A divisibilidade em algumas investigações de Educação Matemática 

 

 

Discorro agora sobre considerações e conclusões de Resende que embasa 

as pesquisas em Teoria Elementar dos Números do GPEA e de alguns autores que 

se dedicaram a investigar o tema sobre ensino e aprendizagem da divisibilidade.  

Resende (2007) realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender a 

Teoria dos Números, enquanto o saber a ensinar, e buscar elementos para re-

significá-la na licenciatura em Matemática. Em busca desses elementos a 

pesquisadora analisou as propostas curriculares das disciplinas que tratavam de 

Teoria dos Números, nos cursos de 12 universidades brasileiras particulares e 

públicas, analisou também dez livros didáticos dentre os mais citados nos 

programas das disciplinas, e realizou sete entrevistas semi-estruturadas com 

professores e pesquisadores em Teoria dos Números ou em Educação Matemática. 

Considerando a Teoria dos Números como parte da Matemática que estuda 

os números inteiros e os números racionais, a pesquisadora destaca a intersecção 

desta com outras áreas da Matemática, principalmente, com a Álgebra e com a 
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Aritmética, disciplinas estas exigidas nos currículos mínimos. A Álgebra e a 

Aritmética, conforme Resende, têm dado destaque a outros assuntos como as 

estruturas algébricas, levando a Teoria dos Números a uma posição desfavorável 

nas universidades pesquisadas, entretanto, Resende observa que:  

[...] há um núcleo que está explicitamente presente em todas as 
propostas, constituído da divisibilidade; algoritmo da divisão 
euclidiana; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum; números 
primos e teorema fundamental da aritmética, congruências e 
equações diofantinas lineares. (...) O estudo da contagem e dos 
sistemas de numeração, as operações aritméticas, os critérios de 
divisibilidade, a abordagem histórica da aritmética e dos números, 
presentes na matemática escolar na educação básica, são raramente 
citados, o que confirma que não há uma preocupação com a 
formação do professor (...) apontando para uma disciplina que não 
tem claro o seu papel na formação (RESENDE, 2007, p.103-104).  

Acredito que esse fato reflita diretamente no ensino do professor, pois um 

profissional que obteve uma formação “mais aprofundada” terá à sua disposição 

uma visão mais ampla da área, no caso da Teoria dos Números, disponibilizando 

desse conhecimento em suas aulas e gerando mais e melhores situações de 

aprendizagens.  

Apesar disso, Resende alerta para o fato de que alguns assuntos de Teoria 

Elementar dos Números vêm sendo retirados dos currículos, por falta de uma 

compreensão mais ampla de sua importância e por não ter uma aplicação imediata. 

Ao tratar dos livros didáticos analisados, Resende identifica que todos 

abordam questões ligadas à divisibilidade, de uma perspectiva lógico-formal-

dedutiva, inclusive nas tarefas propostas, compostas em sua maioria de 

demonstrações de proposições em linguagem simbólico-formal, não havendo tarefas 

de investigação e exploração e tendendo a um tipo de ensino expositivo e centrado 

no professor. A autora enfatiza que rever o estudo dos números inteiros é de 

fundamental importância para o futuro professor por ser assunto que será trabalhado 

em sua prática, no entanto, a preferência quase que exclusivamente pela 

abordagem lógico-formal-dedutiva pode distanciar esse saber dos saberes 

escolares. 
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Os pesquisadores entrevistados por Resende concebem a Teoria dos 

Números como sendo uma área matemática fundamental, por estudar, 

principalmente os números naturais e os números inteiros que são a base para 

construção de conceitos desenvolvidos na Educação Básica, por este fato todos 

julgam que se deveria dar um maior destaque no ensino da Teoria dos Números. 

Dentre as conclusões de seu trabalho, Resende chama a atenção para que: 

[...] a Teoria dos Números não tem um papel de destaque na 
formação, e os saberes que compõem as disciplinas em que 
assuntos de Teoria dos Números são tratados, são orientados pelos 
valores e práticas da matemática científica (linguagem formal, rigor, 
ênfase no produto, etc.) com o objetivo de ensinar matemática pela 
matemática. Levantamos possibilidades que podem re-significar 
esses saberes, tendo como fonte o saber científico, mas também os 
saberes escolares e as demandas que o seu ensino apresenta ao 
professor (RESENDE, 2007, p.227). 

A pesquisadora propõe uma disciplina chamada de “Teoria Elementar dos 

Números” constituída dos seguintes assuntos: 

Tópicos essenciais de Teoria Elementar dos Números 

Números Inteiros: evolução histórica e epistemológica do conceito de números 
naturais e inteiros; representações dos números naturais; operações, algoritmos e 
propriedades; definição por recorrência (potência em N, sequências, progressões 
aritméticas e geométricas), princípio da boa ordem e princípio da indução finita. 

Divisibilidade: algoritmo da divisão, máximo divisor comum, algoritmo de Euclides, 
números primos, critérios de divisibilidade, e o Teorema Fundamental da Aritmética.  

Introdução à congruência módulo m: definição, propriedades, algumas 
aplicações.  

Equações diofantinas lineares. 

Tópicos de Teoria Elementar dos Números de (RESENDE,2007, p.227) 

Dentre as considerações de Resende, evidencio aquelas que justificam, dão 

relevância e embasam minha investigação. Primeiramente, o fato de que assuntos 

relativos à Teoria dos Números estão presentes em grande parte do currículo da 

Educação Básica, e que constituem espaços adequados para o desenvolvimento de 

ideias relevantes da Matemática. Segundo a importância dada à divisibilidade que 

consta como um dos quatro tópicos da proposta da disciplina de Teoria Elementar 
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dos Números. E finalmente, o fato de que os estudos desses quatro tópicos 

constituem espaços propícios para o desenvolvimento de habilidades de generalizar, 

conjecturar, testar e validar as conjecturas. 

As reflexões propiciadas pelo estudo da tese de Resende (2007) me levaram 

a perceber a urgência em contribuir na busca por uma abordagem mais adequada 

para o estudo do tópico de divisibilidade, que conduzisse uma melhor compreensão 

dos conceitos desse tópico bem como o desenvolvimento das habilidades citadas.   

Outro pesquisador da área de ensino e aprendizagem de Teoria dos Números 

é Campbell (2002). De acordo com o pesquisador, para os alunos é intuitivamente 

evidente que a divisão, no conjunto dos números inteiros positivos, é “a partição de 

uma quantidade concreta em um número determinado de porções” (FISCHBEIN et 

al, apud CAMPBELL,2002,p.16)12. Porém, existem aspectos da divisão em que é 

preciso um maior discernimento sobre a divisibilidade, quando da divisão de 

números inteiros e da divisão de números racionais não inteiros. 

 O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números 

racionais, o que leva o aluno a ter problemas com a divisibilidade, conceito próprio 

dos números inteiros, o que levou Campbell a observar que: 

Uma das mais importantes distinções na divisão aritmética está na 
divisão entre números inteiros e a divisão de números racionais. Esta 
distinção implica uma grande mudança no sentido da divisão, 
juntamente com outros conceitos associados, procedimentos e 

termos envolvidos (CAMPBELL, 2002, p.17).13 

Campbell descreve uma pesquisa realizada em 2000 com 21 voluntários de 

um grupo de estudantes matriculados em um curso de formação de professores na 

disciplina Fundamentos da Matemática. Tal investigação pretendeu investigar o 

entendimento de futuros professores sobre “conceitos, procedimentos e termos 

pertencentes ao “algoritmo da divisão” (CAMPBELL, 2002, p.15).14 

                                                 
12

 Partitioning a concrete quality into a given whole number of  portions (tradução do autor) 
13

 One of the most important distinctions in arithmetic division is that between whole number and rational 

number divison. This distinction entails a major shift in the meaning of division along with other associated 

concepts, procedures, and terms involved (tradução do autor) 
14

 (…) study is on preservice teachers’ understanding of concepts, procedures, and terms pertaining to “the 

division algorithm”. (tradução livre do autor) 
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Destaco agora algumas questões utilizadas pelo autor em sua pesquisa. 

     1.Se você dividir 21 por 2, o que você encontra por quociente?  

     O que você encontra por resto? 

     3.Suponha que você deve fazer a divisão com resto de 10561  

     dividido por 24. A sua calculadora irá ajudá-lo?  Como? 

Parte da sequência de CAMPBELL (2002,p.18)
 15 

A primeira questão, segundo o autor, teve o objetivo de enfatizar a existência 

de quociente e do resto da divisão levando os licenciandos de Matemática a 

explicitar sua percepção sobre a divisão “aritmética”, isto é localizá-la no conjunto 

dos números inteiros.   

A terceira questão pretendeu avaliar a integração e conectividade entre o 

conceito de divisibilidade e o processo de divisão por meio de questões não usuais. 

Escolhi essa terceira porque nela está explicito senão o uso e o hábito de manipular 

a calculadora. 

É interessante notar que o autor descreve que na entrevista com o aluno Jim, 

esse licenciando afirmou que a divisão de 21 por 2 dá quociente 10,5 e resto 1. Para 

justificar essa afirmação Jim explicou que dividiu 20 em duas partes (sic), o que deu 

10 e daí sobrou 1 que ( dividido por 2) dá meio, metade para um lado (10) e metade 

para o outro...Jim se reportou a uma figura e finalizou  argumentando que o resto era 

1 e acrescentou que 1 é a junção de 0,5 com 0,5.  

Outro resultado importante de ser apresentado aqui foi aquele obtido para a 

questão 3. Os alunos tiveram acesso à calculadora, e o autor descreve que apenas 

2 alunos “chegaram perto” (sic)  da explicação de como conhecer o resto a partir do 

resultado da calculadora (440,04166).  

                                                 
15

 1. If you divide 21 by 2, what would the quotient be? What would be the remainder? 

3. Suppose you´re asked to perform division with remainder on 10561 divided by 24. Will your calculator help 

you? How? (tradução livre do autor) 
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Esse resultado evidencia a necessidade de um trabalho na sala de aula da 

diferenciação entre a divisão dos números inteiros e a dos números racionais, e 

mais que isso, sugere a utilização da calculadora para explorar essa diferença.  

Dentre as considerações de Campbell sobre essa pesquisa evidencio aquelas 

que justificam, dão relevância à minha pesquisa. Quando o autor afirma que o 

estudo indica que os conhecimentos dos licenciandos sobre a divisão aritmética e 

outros conceitos e procedimentos aritméticos associados a essa divisão são 

rudimentares e frágeis em contextos mais abstratos. Prossegue o autor, que muitos 

dos sujeitos da pesquisa, exibiram orientações procedimentais na sua compreensão 

da divisibilidade. Mais adiante escreve que parece que muitos obstáculos que os 

aprendizes confrontam na compreensão da aritmética em seus primeiros anos são 

deixados não resolvidos em sua vida adulta. (CAMPBELL, 2002, ps. 32-33)   

Outra pesquisadora de destaque é Zazkis (2001) que descreve em seu 

trabalho realizado com dezenove sujeitos equivalentes aos alunos brasileiros de 

Pedagogia, com o objetivo de investigar conceitos de múltiplo, divisor e fator, os 

significados e vínculos entre os três conceitos e suas conexões com outros 

conceitos da Teoria Elementar dos Números, tais como: números primos, 

decomposição em números primos e critérios de divisibilidade.  

Para Zazkis as seguintes afirmações são equivalentes e expressam a 

conexão existente entre um múltiplo, um divisor e um fator, a ideia de divisibilidade: 

 
B é um fator de A 

B é um divisor A 

A é um múltiplo de B 

Existem formas distintas de expressar a mesma relação: 

B divide A 

A é divisível por B 

Ideias equivalentes da divisibilidade (ZAZKIS, 2001, p.65) 
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Para coleta de dados foram utilizados 2 tarefas em forma de entrevista, da 

qual destaco apenas uma pelo fato da segunda ser equivalente a questão 4 de 

Brown que será descrita neste trabalho. 

Segue a questão: 

1) Olhe para os seguintes termos: número inteiro, número natural, soma, 

produto, divisor, fator, números primos, o número composto, múltiplo. Eles 

soam familiares? O que significa cada uma das palavras? Você pode 

exemplificar? 

Parte da sequência de ZAZKIS (2001,p.66)
 16 

Segundo o autor, o objetivo da questão é delinear o significado que o 

estudante constrói em relação aos conceitos fundamentais da Teoria dos Números, 

Zazkis destaca que as questões foram apresentadas de maneira conjunta para 

permitir que o entrevistado possa expor seus conceitos e conexões na ordem que 

desejar. 

Para Teoria dos Números o significado de fator é: Dados dos números 

naturales A y B, el número B se llama factor de A sí y sólo sí existe un número 

natural C tal que C x B = A (ZAZKIS, 2001,p.69),  entretanto a pesquisadora chama 

a atenção para o duplo significado utilizado para a palavra: fator como parte da 

multiplicação ( fator X fator = produto)  e fator como relação de números naturais.  

Zazkis relata que a maioria dos entrevistados relaciona fator à multiplicação, 

multiplicação de dois números, cinco dos participantes relatam fator relacionado a 

decomposição em fatores e fatores primos. 

Para o significado de divisor a definição em Teoria dos Números é dado os 

números naturales B y A, B recibe el nombre de divisor de A sí y sólo sí existe un 

número natural C tal que B x C = A (ZAZKIS,2001,p.67), ou seja, a mesma relação 

de fator. Em livros didáticos Rina Zazkis diz ter encontrado a mesma relação em 

termos de divisão: B recibe el nombre de divisor de A sí y sólo sí la división de A por 

                                                 
16

 Observa los siguientes términos: Número entero, número naturales, suma, producto, divisor, factor, número 

primo, número compuesto, múltiplo (se presenta uma tarjeta com esta lista) ¿Te suenan familiares? ¿Qué 

significa cada uma de esas palabras? ¿Puedes ejemplificarlas? (ZAZKIS,2001,p.66) 
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B es un número natural (ZAZKIS,2001,p.67), nesta relação subentende que A e B 

não números racionais quaisquer, pelo fato da não citação do resto, ou ainda, se A e 

B são números inteiros, B é “o número pelo qual será dividido” pela não citação do 

resto na relação. A pesquisadora alerta que a maioria dos estudantes vinculam a 

palavra divisor ao número que se divide. Assim, Zazkis alerta para a ambigüidade 

léxica dada ao termo divisor.  

A pesquisa revelou que 15 dos 19 pesquisados atribuem o significado de 

divisor “como o número pelo qual será dividido” mesmo após eles já terem estudado 

durante 3 semanas, a Teoria Elementar dos Números, eles continuaram com o 

conceito dado na escola básica. Os outros quatro expressaram que divisor é o 

mesmo que fator. 

O conceito de múltiplo foi detectado na pesquisa como o mais problemático; 

dos 19 participantes apenas 4  apresentaram exemplos corretos de múltiplos, a 

pesquisadora descreve que na entrevista com Chris, esse estudante afirma que 2 é 

fator de 8 e 8 é divisível por 2 então 8 é múltiplo de 2, em contra partida, os outros 

15 estudantes apresentaram um conceito errôneo para múltiplo: 4 estudantes 

consideram sinônimos as palavras múltiplo e produto, quando a entrevistada Sarah 

é questionada se 117 é múltiplo de 3, ela afirma que não, que o correto é 3 e 39, e 

os outros 11 participantes expressaram múltiplo como fator, como afirma o 

estudante Ronnie, por exemplo, quando diz que 2x3 = 6 e 3 é o múltiplo. 

Em síntese os conceitos apresentados pelos alunos estavam baseados em 

conhecimentos adquiridos no Ensino Básico e não, o que eles tinham apreendido 

recentemente na disciplina.  Esta pesquisa destaca a importância deste trabalho em 

investigar a concepção de divisibilidade de alunos do Ensino Básico.  

Brown, et al (2002) descrevem a realização de uma pesquisa com 10 

voluntários de um grupo de estudantes matriculados em um curso de formação de 

professores primários, sujeitos estes equivalentes aos alunos brasileiros de 

Pedagogia. O foco da disciplina de Matemática era os fundamentos da Aritmética, 

por meio de uma abordagem de ensino baseada na teoria construtivista. Tal 

investigação pretendeu investigar a concepção de multiplicação e divisão de futuros 

professores primários, focando a habilidade e compreensão do indivíduo quanto a 
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estrutura multiplicativa, estruturado por um quadro teórico que combina a teoria 

APOS com uma adaptação do trabalho de Piaget, denominado Sucesso e 

Compreensão.  

A pesquisa apresenta uma sequência didática composta por 7 exercícios, os 

quais destaco três:  

1. Considere a seguinte lista de números: 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 39, 42, 48, 
69, 96, 2400, 2401, 2412. 
 

a) Os números da lista que são divisores de 24 são: 
b) Os números da lista que são múltiplos de 24 são: 
c) Os números da lista que são divisíveis por 24 são: 
d) Os números da lista que 24 é divisível por são: 

 
2. Descreva com suas próprias palavras o que se entende por: 

a) divisor de um número 
b) múltiplo de um número 
 

4.   Considere o número M = 33 x 52 x 7 
a) M é divisível por 7? Explique; 
b) M é divisível por 5? Por 2? Por 63? Por 11? Por 15? Explique; 
 

Parte da sequência de BROWN et al (2002,p.49-50)17 

O objetivo da primeira questão, segundo os autores, é ajudar os alunos a 

expressarem os conhecimentos sobre os conceitos de divisibilidade em nível 

concreto, esta que está relacionada com a questão dois, que busca entender o 

significado dado para alguns termos fundamentais da divisibilidade. 

A questão 4, que segundo os autores foi elaborada por Zazkis e Campbell e  

tem a finalidade de observar,  a partir de números escritos em sua forma fatorada, 

quanto o conhecimento da estrutura multiplicativa interfere na resolução da 

atividade. 

                                                 
17

 1. Consider the following list of numbers: 1, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 24, 39, 42, 48, 69, 96, 2400, 2401, 2412. (a) 

The numbers in the list that are divisors of 24 are: (b) The numbers in the list that are multiples of 24 are: (c) The 

numbers in the list that are divisible of 24 are: (d) The numbers in the list that 24 is divisible by are:  

2. Describe in your own words what is meant by a: (a) divisor of a number (b) multiple of a number.  

4. Consider the number M = 3
3
 x 5

2
 x 7: (a) Is M é divisible by 7? Explain; (b) Is M é divisible by 5? By 2? By 

63? By 11? By 15? Explain. (tradução livre do autor) 
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Brown et al chamam a atenção para o fato que o significado de divisível por, 

múltiplos de e divisor de descrevem as mesmas relações multiplicativas de maneiras 

diferente (BROWN et al apud Zazkis, 2002, p.51)18. A pesquisa revelou que 5 dos 10 

participantes apresentaram esta relação, entretanto, inicialmente, todos os 

participantes revelavam uma tendência a associar os conceitos de divisibilidade e 

divisor ao processo de dividir,  e da mesma forma  que associaram os conceitos de 

múltiplo ao de multiplicação ou ao de adição repetida. 

Os pesquisadores exemplificam com o caso de Adão, que começa a calcular 

diretamente os divisores de 24, sem pensar em uma condição para os divisores de 

24. O aluno diz que “7 não vai em 24, então eu sei que 24 não funciona”(sic) para 

justificar o 8 ser divisor de 24, diz “8 vão em 24... porque 24 dividido por 8 dá 3”(sic), 

em relação ao 12 ele percebe que 12 é metade de 24, e para 15 informa que “15 

vezes 2 é grande, 15 vezes 2 não vai funcionar”. 

Brown e seus colaboradores inferem que as estratégias de Adão estão 

ligadas a ações específicas, no entanto, os autores consideram que o aluno dá 

sinais que está em transição da  fase de ação para a de processo, aquela em que o  

resultado pode ser somente imaginado, sem a necessidade de ser representado, 

justificando que Adão ainda tende a calcular ao invés de antecipar, inferir e prever. 

Esses autores continuando suas análises sobre o desempenho de Adão 

observam que este em sua busca dos múltiplos de 24, realiza as multiplicações 

sucessivas: 24 x 2, 24 x 3, 24 x 4, utilizando a calculadora. Quando o número era 

menor que os números envolvidos na multiplicação, ele continuava dizendo que não 

dava. Ao se deparar com o número 2400 ele utilizou a calculadora para calcular 

2400:24, verificou que era múltiplo e previu que 2401 e 2412 não eram múltiplos, 

pois “não vai uniformemente” (sic), segundo interpretação dos autores, no sentido de 

que 24 vezes um número inteiro não resulta em 2401 ou 2412. 

 Os pesquisadores concluíram então que Adão transitou de uma fase de ação 

imediata para uma fase de processo, ao mostrar que conseguiu prever e testar suas 

ideias.  

                                                 
18

 [...] since the meaning of divisible by, multiple of, and divisor of describe the same multiplicative relationships 

in different ways.  (tradução livre do autor) 
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Outro ponto importante a ser frisado é em relação à definição geral de “ser 

divisor de um número” e “ser múltiplo de um número”, da questão 2 . Adão após 

tentar definir divisor de um número, definiu múltiplo como:  

[...] Um múltiplo,... para mim é (...) é quase o oposto (...) tem que ser 
números que são iguais ou maiores... do que o número original (...) o 
numero original por sua vez deve ser um divisor do múltiplo ou um 
número maior.  

E ele tem de poder dividir nesses números.  
(BROWN ET AL, 2002,p.54)19 

Ao comentarem essa fala de Adão os autores afirmam que toda a menção de 

multiplicação desapareceu. Isso lhes sugeriu que o fato indica que o procedimento 

de gerar múltiplos por várias multiplicações foi somente uma ação para Adão. Os 

autores prosseguem enfatizando que:  

[...] de fato o aluno durante toda a entrevista não mostrou tendência 
de perceber a sua ação de produzir múltiplos indefinidamente. Além 
disso a necessidade que ele sentiu (Adão) em mencionar ambas as 
palavras “divisor” e a condição “ele tem que poder dividir nesses 
números” fornece mais evidência de que o conceito de divisor não 
tem significado para ele sem uma referência direta a uma ação 

(BROWN et al, 2002, p.54). 20 

Em relação a quarta questão, Brown et al  exemplificam com Alice, que após 

observar  M em produto de fatores, diz que M é divisível por 7, por M aparecer 

expresso na fatoração. Os autores frisam que  

[...] Ser capaz de ver uma fatoração em números primos como um 
produto de um divisor com o seu quociente é uma forma de inferir a 
resposta à pergunta com facilidade, sem realizar muitos cálculos 
(Brown et al, 2002,p.55).21 

no entanto, os autores  propõem  que o aparente sucesso de Alice está na realidade 

baseado em uma “observação de características de superfície” e exemplificam: 

                                                 
19

 A multiple... um to me is um (...) it's almost the opposite (...) it has to be numbers that are equal or bigger... 

than the original numbers (...) the original numbers has to in turn be a divisor of the multiple or, or the bigger 

number. 

And it has to be able to divide into those numbers.(tradução livre do autor) 
20

 […] in fact, throughout the entire interview, he show no tendency to view his actions as producing multiples 

endlessly. Moreover, the fact that he feels it is necessary to mention both the word "divisior" and the condition 

"it has to be able to divide into those numbers" provides further evidence that the concept of a divisisor is not 

meaningful to him without a direct reference to an action. (tradução livre do autor) 
21

 […] Being able to view a prime factorization as a product of a divisor with its quotient is one way to infer the 

answer to the question easily, without much computation. (tradução livre do autor) 
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[...] Embora os indivíduos possam obter sucesso em responder as 
perguntas sobre a divisibilidade em um contexto limitado (por 
exemplo, para um número pequeno, cuja estrutura multiplicativa é 
familiar) eles podem não perceber o papel dos mecanismos gerais, 
tais como as propriedades estruturais da multiplicação e da divisão e 
a relação reversa entre a multiplicação e divisão (BROWN et al,2002, 
p.47-48).22 

Segundo os autores, Alice momentos antes de responder essa questão, 

mostrou não dar significado a “M ser divisível por N”.  A aluna, após sua primeira 

declaração, chegou a representar M na forma decimal e depois dividiu por 7, mas os 

autores acreditam que ela não fez relação entre a multiplicação e a divisão citadas, 

pois sua ação consistiu em de multiplicar os fatores para encontrar o número M. 

Os autores destacam que para alguém cujas ações são guiadas por uma 

compreensão da estrutura multiplicativa, esta ação de “olhar” a fatoração em primos 

pode ser significativa, versão condensada da reversão acima proposta (BROWN et 

al, 2002, p.56).23 

Brown et al acrescentam que o raciocínio de Alice não é incomum em futuros 

professores primários e que  a aplicação da estrutura multiplicativa em questões de 

divisibilidade pode levar algum tempo, e concluem que esse é o primeiro passo para 

se construir um “esquema” de divisibilidade. 

Essa atividade 4 utilizada por Brown et al (2002) foi criada por Zazkis e 

Campbell (2002), e aplicada por Zazkis (2002) em pesquisa realizada com futuros 

professores. Em análise das resoluções dessa atividade, a autora conclui que:  

É um fenômeno comum que os alunos não familiarizados com um 
significado matemático de uma dada palavra lhe atribui significado de 
situações cotidianas [...] Divisível não é comumente usado em 
situações cotidianas. No entanto, a estrutura da palavra convida a 
interpretações consistentes com o significado de outros adjetivos 
derivados do verbo [...] Usando essa analogia estrutural é razoável 

                                                 
22

 […] While individuals might be successful in answering question about divisibility  in a limited context (e.g., 

for small numbers whose multiplicative structure is familiar),  they might not grasp the role of general 

mechanisms, such as the structural properties of multiplication and division, and the reverse relation between 

multiplication and division. (tradução livre do autor) 
23

[…] For someone whose action are guided by an understanding of multiplicative structure, this action of 

“looking” at the prime factorization might be a meaningful, condensed version of the coordination proposed 

above. (tradução livre do autor) 
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interpretar “divisível” como “pode ser dividido” (ZAZKIS, 2002, 
p.87).24 

Como conseqüência dessa observação, em português o sufixo “ivel” denota 

em geral “possibilidade de” assim, se um aluno não conhecer o significado da 

palavra “divisível” ele poderá interpretar essa palavra como a possibilidade de um 

numero ser dividido por outro sem dar resto.  

Esses resultados destacam que alguns alunos estão concluindo o Ensino 

Básico e cursando o Ensino Superior sem ter fundamentado o conceito de 

divisibilidade. Assim sendo vejo a necessidade de investigar a concepção dos 

alunos nos anos iniciais Ensino fundamental II, para averiguar se a origem do 

problema não está nestes anos.  

Acrescento ainda a necessidade de trabalhar com os alunos as justificativas 

para a resolução tomada nas atividades propostas, para que o aluno crie o hábito de 

sistematizar e expor a sua concepção quanto à resposta dada. Creio que a 

justificação quanto à resolução tomada é uma das formas de investigar se o aluno 

compreende o conceito que está envolvido ou se ele desenvolveu apenas uma 

“ação” de resolver questões. 

Dadas as contribuições teóricas de Resende (2007), Campbell (2002), Zazkis 

(2001) e Brown et al. (2002)  utilizarei estas para a elaboração do instrumento de 

pesquisa e para a análise a posteriori do mesmo. 

Passo agora a descrever pesquisas realizadas na Educação Básica sobre 

divisibilidade.  

Chaparin (2010) realizou uma pesquisa qualitativa com 38 alunos do 1º ano 

do Ensino Médio com o objetivo de investigar qual a concepção de divisibilidade dos 

estudantes que ingressam no Ensino Médio. Este trabalho foi realizado em uma 

Escola Técnica, do Estado de São Paulo que exigia para a efetivação da matrícula, 

que os candidatos prestassem o vestibulinho. As atividades elaboradas foram 

                                                 
24

 It is a common phenomenon that students who we not familiar with a mathematical meaning of a given Word 

assing to it meanings from everyday situations. […] Divisible is not commonly used in everyday situations. 

However, the structure of the word invites interpretation consistent with the meaning of other adjectives derived 

from verbs […] Using this structure analogy it is reasonable to interpret “divisible” as “can be divided”. 

(tradução livre do autor) 
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embasadas em artigos de Zazkis e Campbell, e eram compostas por 4 exercícios, 

que  abordavam os conceitos de múltiplo, fator, divisor, números primos e suas 

relações. A coleta de dados foi através da atividade realizada em duplas pelos 

alunos e transcrições das áudio-gravações; a análise dos dados foi realizada 

utilizando a teoria APOS de  Dubinsky e Engenharia Didática de Machado. O 

pesquisador considerou que os alunos revelaram em sua maioria que quando um 

número inteiro era apresentado em sua forma fatorada, eles necessitavam 

transformar em um número decimal para conseguirem agir sobre o objeto 

matemático em questão. Dessa forma, 

Nenhuma dupla utilizou simplesmente a representação de produto 
em fatores primos para determinar divisores ou verificar se certo 
número era divisor ou se o número dado era múltiplo de outro 
número. As duplas compreendem o produto de fatores primos de 
forma procedimental, ou seja, efetuam as potências, os produtos com 
a finalidade única de determinar o número, não foram capazes de 
observar a representação dada e tirar conclusões (CHAPARIN, 2010, 
p.141). 

 Segundo o autor, a ausência da manipulação diante do produto de fatores 

primos mostra que a concepção de divisor, diante de um número fatorado, dessas 

duplas é limitada por ações. 

Gregorutti (2005) realizou uma pesquisa com seis alunos, da 5ª série do 

Ensino Básico, orientada pela pergunta: Os alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental II são capazes de observar que há uma maneira de determinar quando 

um número é divisível por 2, 3 ou 5, ou seja, é observável um padrão nos resultados 

dessas divisões? A pesquisa foi construída seguindo a metodologia da Engenharia 

Didática. O instrumento de análise era composto por quatro atividades, sendo duas 

questões formais, aos moldes dos livros didáticos, e duas lúdicas, propostas por 

meio de jogos. Foi realizado um Piloto com 25 alunos concluintes da 4ª série do 

Fundamental I, em que foi realizado algumas mudanças no instrumento para ser 

aplicado aos alunos da 5ª série. Após aplicação, notou-se que os alunos 

rapidamente descobriram os critérios de divisibilidade por 2 e 5. O número era 

divisível por 2 se o número for par, e o número era divisível por 5, se os número 

terminar em 0 ou 5, porém, a pesquisa verificou que os alunos não conseguiram 

perceber de modo autônomo os critérios de divisibilidade por 3. 
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A pesquisadora também conseguiu responder outras questões relacionadas 

ao tema. Os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental II associam a divisão “ser 

exata” ou a divisão “não ser exata” ao valor obtido no resto? Ao utilizar as 

calculadoras, associavam as casas decimais do quociente ao resto diferente de 

zero, ou seja, que se tratava de uma divisão não exata? Em relação à primeira 

pergunta, a pesquisadora relatou que os alunos ao se depararem com o resto zero, 

eles exclamavam que a conta tinha dado certo, ou seja, a divisão exata. Por outro 

lado, quando se deparavam com um resto diferente de zero eles alegavam que não 

dava para prosseguir, portanto, divisão não exata. Em relação ao uso da 

calculadora, eles observaram que quando no visor aparecia um numero inteiro, a 

divisão era exata, e quando aparecia no visor um número decimal, a divisão não era 

exata, porém, não conseguiam associar as casas decimais ao resto. Outra questão 

que pode ser respondida foi: Os alunos da 5ª série do Ensino Fundamental II 

compreendem que os múltiplos e os divisores de um número natural são o conjunto 

de todos os números possíveis de uma divisão exata? Os alunos somente 

perceberam que os múltiplos e divisores de um número natural eram os possíveis 

números de uma divisão exata após a institucionalização do conceito. 

 A pesquisa de Castela (2005) foi realizada com 28 alunos da 6ª série do 

Ensino Fundamental II, norteada por três questões de pesquisa: a primeira era 

verificar se os alunos conheciam a técnica da divisão; a segunda, averiguar se eles 

sabiam utilizar a divisão como ferramenta para a resolução de problemas, e a 

terceira, quais as relações que eles faziam entre dividendo, divisor, quociente e 

resto. Foram elaboradas 12 questões, sendo, 4 formais de aplicação direta ou 

inversa da técnica da divisão, 4 questões contextualizadas  em que a ideia de 

divisão era usada como ferramenta e mais 4 questões formais para a utilização ou 

não das propriedades da divisão. A coleta de dados foi através da atividade 

realizada pelos alunos e entrevista com alguns deles, a análise dos dados foi 

realizada utilizando a teoria APOS de Ed Dubinsky. A pesquisa considerou que em 

relação à primeira pergunta 12 alunos dominavam a técnica da divisão, e que o erro 

mais comum era o uso incorreto do zero no quociente, porém, eles eram capazes de 

identificar o erro rapidamente pela prova real quando estimulados na entrevista. 

Para a segunda pergunta, foi considerado que todos os alunos utilizaram a operação 

de divisão para resolver as questões contextualizadas, sendo que uma teve um 
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maior índice de resolução por se tratar de uma divisão partitiva e não quotitiva. A 

terceira foi considerada que 15 alunos estabeleceram corretamente a relação entre 

dividendo, quociente e resto, 9 estabeleceram relações quando é pedido para achar 

o dividendo, atribui-se isto ao fato de aplicar a operação inversa. O mais relevante 

de tudo foi que nenhum aluno estabeleceu corretamente a relação do resto com os 

demais termos quando era pedido para que se encontrasse o divisor. Os alunos em 

sua maioria dividiram o dividendo pelo quociente, sem subtrair o resto do dividendo, 

assim o trabalho conclui que o resto é o termo que os alunos têm maior dificuldade 

de relacionar com os demais (CASTELA, 2005,p.143). 

Pesquisas como as de Chaparin, Gregorutti e Castela destacam a dificuldade 

dos alunos em divisibilidade e apontam a necessidade de pesquisas que busquem a 

concepção de divisibilidade de alunos das séries iniciais do ensino Fundamental II 

para que se possa melhorar o ensino deste tópico de Teoria dos Números. 

 

2.6. Pesquisas que utilizaram a calculadora em Educação Matemática 

 

 

 A seguir apresento algumas pesquisas realizadas que trataram do uso da 

calculadora no ensino de Matemática. 

 Guinther (2009) realizou uma pesquisa com alunos do 7º ano com o intuito 

de investigar quais estratégias pedagógicas podem tornar mais eficiente a 

percepção dos erros cometidos na manipulação de estruturas aditivas e 

multiplicativas com números decimais. Para isso, o pesquisador utilizou dois jogos 

matemáticos, o MAZE e HEX DA MULTIPLICAÇÂO. A aplicação dos jogos foram 

realizados em duas etapas, a primeira com participação de 16 duplas com duas 

horas/aula de duração onde os alunos tinham que jogar o Maze e registrar os 

cálculos realizados mecanicamente, e em seguida de posse da calculadora verificar 

se os cálculos realizados estavam corretos. Numa segunda etapa, com participação 

de 13 duplas, os alunos jogaram o Hex da multiplicação, sendo utilizada a mesma 
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estratégia didática do Maze. Após a realização dos 2 jogos cada participante tinha 

que responder a 3 questões. A primeira o que significava o ponto em alguns 

números do jogo? A segunda, você acha que a calculadora facilitaria nas contas? 

Por quê? E a terceira e última, qual sua opinião a respeito do uso da calculadora em 

sala de aula? Em sua análise Guinther constatou na primeira questão que 15 alunos 

reconheciam o ponto sendo a vírgula no número decimal. Entretanto, 5 alunos não 

sabiam o significado;  3 alunos disseram que quando o número tem ponto não é um 

número inteiro, e os outros 9 alunos produziram respostas diversificadas. Na 

segunda questão, 30 alunos responderam que a calculadora facilitaria o jogo, 

justificando que com a utilização deste instrumento, os cálculos seriam realizados 

rapidamente e estariam corretos; 1 aluno disse que não, pois tornaria muito fácil de 

responder as contas e um outro, afirmou que a calculadora facilita em alguns 

cálculos, principalmente quando  se obtêm um número irracional na resposta 

indicando que a conta não existe. Para a terceira questão o pesquisador verificou 

que 9 alunos acreditavam ser boa a utilização da calculadora por facilitar o cálculo e 

torná-lo mais rápido; 9 alunos também aprovaram o uso da calculadora por ser um 

recurso de verificação de resultados; 10 alunos não aprovaram o uso da calculadora 

por acreditarem que não iriam aprender e ficariam dependentes do instrumento; 4 

alunos apresentaram respostas variadas ligadas à permissão ou não do professor à 

utilização da calculadora, a não permissão da utilização da calculadora em prova, ou 

não opinaram. 

O autor desta pesquisa chama a atenção ao fato de haver divergências em 

relação à utilização da calculadora em sala de aula, os próprios alunos indicaram a 

importância dessa utilização como um recurso de verificação e validação do cálculo, 

entretanto há ainda resistência de alguns alunos por acreditarem que irão ficar 

dependentes da máquina e não irão apreender. Acredito e concordo com Guinther, 

que para desmistificar o uso da calculadora cabe ao professor a elaboração de 

atividades diferenciadas que proporcione a utilização correta da calculadora, para 

além da sua capacidade de cálculo e verificação, mas sim como um elemento 

facilitador de novos conhecimentos. 

Em relação às estruturas aditivas com números decimais o pesquisador 

constatou que os alunos apresentam dificuldades ao somar ou subtrair a parte 
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decimal da parte inteira, entretanto entre dois números decimais as dificuldades são 

menores. Nas estruturas multiplicativas com números decimais os alunos 

apresentam erros no algoritmo da divisão e multiplicação quanto ao posicionamento 

da vírgula no quociente e produto, erro este notado pelo aluno após verificação na 

calculadora, entretanto quando trabalhado com números naturais os alunos 

apresentaram nível de compreensão em algumas atividades, mas erravam os dados 

envolvidos. Assim o autor finaliza sua pesquisa acreditando que com a utilização do 

jogo e da calculadora, os alunos perceberam os erros cometidos, possibilitando a 

compreensão das etapas realizadas e a abertura de caminhos para novos saberes. 

Pesquisa como esta mostra como o uso da calculadora, o cálculo mecânico e 

o cálculo mental possibilitam um ambiente de aprendizagem sem que haja a 

interferência do professor durante a construção do conhecimento, dessa forma o 

aluno passa a ser o centro da aula como diz Penteado e Borba (2007) atribuindo ao 

professor apenas institucionalizar ao término o conceito envolvido. 

Chiodi (2001) trabalhou com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental com 

o objetivo de utilizar a calculadora simples em atividades com números decimais. O 

experimento foi dividido em 2 sessões: uma contento  6 atividades envolvendo 

problemas contextualizados no cotidiano do aluno sendo proposto que resolvessem 

em grupos de no máximo 3 pessoas, e outro continha o jogo Maze  para ser 

realizado em dupla X dupla, com as 4 operações envolvendo números decimais, 

seguido por 4 questões sobre estratégias a serem tomadas no jogo. Dentre as 

conclusões a pesquisadora ressalta que durante essas atividades os alunos se 

mostraram envolvidos, tendo explorado as atividades propostas, elaborando 

conjecturas, análises e propondo novos desafios. Chiodi se sentiu gratificada pelo 

fato de ter ocorrido discussões sobre vários assuntos, como o arredondamento 

decimal, como destaco: 
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1- Juliana está indecisa se faz ou não a carteirinha de estudante, para obter desconto no 
ingresso do cinema. Pagando R$14,50 pela carteirinha, terá um desconto de metade do 
valor do ingresso que custa R$5,50. Quantas vezes ela precisará ir ao cinema para 
compensar ter feito a carteirinha? 

Parte da sequência de CHIODI, L. (2001,p.47) 

A pesquisadora destaca que a maioria dos alunos chegou a 5 o número de 

vezes que o estudante deve ir ao cinema, pelo fato de 14,50 ÷ 2,75 = 

5,272727272727 por arredondamento, após discussão entre os alunos e a 

professora concluiram que teria de ser 6, para o valor a ser gasto com ingressos ser 

superior ao da carteirinha,  além das discussões envolvendo as quatro operações. 

Houve a necessidade da institucionalização da multiplicação e divisão com 

números decimais, porque os alunos não conseguiam estabelecer uma ligação entre 

o conceito de divisão e multiplicação, assim como ocorreu na pesquisa de Guinther 

(2009), pois, os alunos estavam trabalhando com operações de multiplicação e 

divisão com números racionais entre 0 e 1, mas estavam com o conceito de 

multiplicação e divisão dos naturais, que ocorre de forma oposta. A autora conclui 

que os alunos desenvolveram as atividades de forma mais crítica e analítica não 

parecendo mais àqueles alunos passivos, conforme ocorria nas aulas tradicionais 

constata-se com isso que a calculadora proporcionou um ambiente investigativo, 

pois o aluno se sentiu desafiado a elaborar conjecturas testá-las e expressá-las. 

Acredito que ao trazer situações reais, cotidianas do aluno é um incentivo a 

mais à resolução, porque o aluno frente a problemas deste tipo sente-se mais 

seguro e a calculadora será uma segurança a mais, e quem sabe, após este contato 

com esta ferramenta o aluno leve este recurso ao seu uso diário em casa, trabalho e 

por que não, em sala de aula, porém de forma acrítica, para além da sua capacidade 

de cálculo. 

Medeiros (2003) em sua pesquisa com 26 alunos de 6ª série do Ensino 

Fundamental da rede pública de Pernambuco objetivou apontar como os mesmos 

utilizavam a calculadora em problemas matemáticos abertos25. A pesquisa composta 

                                                 
25

 Se caracterizam por não terem vínculo com os últimos conteúdos estudados, evitando as regras de 

contrato didático já arraigadas. Por estarem em um domínio conceitual familiar, permitem que o aluno 

tenha condições de resolvê-los. E sobretudo, por possuírem enunciado curto,(...) podem permitir ao 
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por duas etapas: uma em que as duplas de alunos realizavam problemas em folha 

de papel sem o uso da calculadora e outra em que as duplas utilizavam as 

calculadoras em problemas de mesma estrutura. É importante lembrar que anterior a 

essa aplicação foi feita uma atividade de familiarização com a calculadora. 

Passo agora a descrever 3 exercícios dos 16 utilizados pela pesquisadora, 

nos quais me inspirei para a elaboração de minha pesquisa. 

Problemas das somas 
Que número você eliminaria para tornar corretas as seguintes somas? 
a) 42 + 65 + 18 = 107 
b) 38 + 52 + 46 = 84 
c) 53 + 47 + 38 = 85 
 
2) Problema do produto mínimo 
Coloque os números 9, 7, 4 e 1 nos quadrados abaixo de modo a obter o menor produto 
possível: 

 
6) Problema da operação única 1 
Partindo do número 734 faça uma única operação de cada vez, para obter os números: 
534 744       1.734      3.470 

Parte da sequência de MEDEIROS, K.M. de (2003,p.23) 

No exercício número 2 foram encontrados dois tipos de respostas: numa 

primeira, os alunos resolviam por cálculo mental e marcavam o número eliminado e 

na outra realizavam a soma correta e escreviam o cálculo no papel e eliminavam o 

incorreto. Ocorreram 100% de acerto neste exercício. 

No terceiro exercício, houve diversas variações de respostas: os alunos 

realizaram 3 produtos, 41 x 97 = 3977, 17 x 94 = 1598, 17 x 49 = 833 e concluíram  

informando o menor produto; os alunos encontravam corretamente o produto, mas 

só indicavam e não resolviam; a dupla realizava vários produtos sem a preocupação 

de encontrar o menor e não concluíram muitas delas; outras faziam várias tentativas, 

inclusive a correta, mas erravam no algoritmo, ou os alunos concluíam em apenas 2 

tentativas ou realizavam vários produtos mas com resolução errada e indicavam o 

                                                                                                                                                         
aluno conquistar as primeiras ideias em um novo estudo. Isso pode dar a impressão, bem vinda, de que 

o problema é de fácil solução, fazendo com que o aluno se interesse em encontrá-la.(MEDEIROS, 

2003,P.21) 
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menor. Esta atividade apenas teve 15% de acerto. Entretanto no problema de 

mesma estrutura com resolução com calculadora houve uma queda no número de 

respostas, mas o acerto alcançou 77%.  

Na resolução do sexto exercício, sem o uso da calculadora notou-se a 

predominância da realização da soma e subtração para se obter os números 

desejados. O acerto, neste caso, foi de 23%, mas com o uso da calculadora chegou 

a 90%. 

 A pesquisadora concluiu que o número de tentativas, frente a exercícios com 

resolução pela calculadora, era menor em relação ao que não usavam a 

calculadora, mas o número de acertos era maior quando a calculadora era utilizada. 

Medeiros atribui este fato acreditando que quanto maior a dificuldade de calcular 

corretamente, maior será o número de tentativas testadas pelos alunos, e se o aluno 

compreender melhor o funcionamento das técnicas de cálculo, ele poderia utilizar 

diferentes procedimentos para contornar sua dificuldade de calcular, além do fato de 

que o aluno ao utilizar a calculadora se concentra no processo de resolução mais do 

que nos algoritmos, surgindo assim várias hipóteses que podem ser validas 

rapidamente podendo potencializar o cálculo mental. 

Dessa maneira a pesquisa aponta para um fato que orientou algumas 

decisões sobre a abordagem a ser feita na pesquisa de campo: qual o domínio do 

aluno sobre cálculo envolvendo as 4 operações? E em especial, como o aluno 

desempenha a divisão?  

Em outra pesquisa realizada por Albergaria e Ponte (2008) com três alunos 

do 6º ano do ensino português, cujo objetivo era aprofundar o conhecimento acerca 

da escolha do processo de cálculo fosse ele mental, ou com o uso de lápis e papel, 

ou mesmo com o uso da calculadora, foram propostas dois conjuntos de tarefas. No 

primeiro conjunto as tarefas eram contextualizadas no cotidiano do aluno e tinham 

por objetivo investigar se o contexto tinha influência sobre a escolha do processo de 

cálculo. Na segunda, as tarefas eram contextualizadas na matemática e tinham por 

objetivo investigar se os alunos utilizariam estratégias semelhantes as das 

contextualizadas no cotidiano do aluno. Em ambas as tarefas poderiam ser 

utilizadas qualquer tipo de estratégia.  



André Pizysieznig                                                                                  Capítulo II 

57 

 

A partir dessa proposta os autores observaram que os alunos escolheram seu 

método de cálculo de acordo com alguns critérios: conforme os dados informados no 

enunciado, de acordo com o método utilizado em sala de aula ou de acordo com sua 

preferência pessoal. Ponte e Albergaria notaram que alunos que privilegiaram o uso 

da calculadora na realização da atividade, desenvolveram um sentido mais crítico 

em relação às operações realizadas e resultados obtidos. Dessa forma revelaram 

um importante aspecto do sentido do número,  e perceberam também que os alunos 

apresentaram  

[...] compreensão do valor posicional no sistema de numeração 
decimal, a previsão e interpretação correcta dos efeitos das 
operações nos números utilizados, a escolha da operação adequada 
a cada tarefa e a capacidade de confirmar os resultados através de 
uma operação diferente (ALBERGARIA e PONTE, 2008, p.10). 

 Destacou-se ainda que os alunos que apresentavam maior concentração em 

sua estratégia de resolução foram os que privilegiaram o uso da calculadora.  

 Acredito, e existem pesquisas que apontam este fato, que quando se trabalha 

com atividades nas quais é suposto o uso de calculadora, cálculo mecânico e 

mental, a calculadora deixa de ser utilizada como um mero instrumento de cálculo e 

passa a ser um instrumento de investigação, verificação e auto-correção de seu 

conhecimento. 

Outra pesquisa sobre o uso da calculadora foi a de Zenhas ( 2005) que parte 

do principio que 

[...] na aprendizagem matemática nos dois primeiros ciclos devem 
coexistir actividades que consolidam e desenvolvem competências 
de cálculo com actividades em que as tarefas de cálculo sejam 
feitas pela calculadora por se tornarem secundarias face ao trabalho 
a desenvolver, sobre tudo, se o cálculo em causa, se tornar 
demorado e fastidioso descentrando, deste modo, a atenção dos 
alunos do essencial da tarefa a realizar (ZENHAS, 2005, p.9). 

A partir desta afirmativa, Zenhas (2005) realizou uma pesquisa com alunos de 

6º ano, do ensino português, com o objetivo de fazer  com que estes percebessem a 

necessidade de sistematizarem a informação, e a partir da investigação de 

regularidades na divisão por 9 e 7, formulassem hipóteses, testassem-nas com 

vários exemplos e tirassem conclusões. O trabalho foi desenvolvido em 4 aulas de 
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180 minutos, sendo 2 fichas de trabalho de 8 atividades cada, e a última para 

descrever o padrão observado. Na primeira  ficha de investigação de regularidades 

do 9, os alunos organizavam se em grupos, duplas ou realizavam individualmente, 

neste momento eles poderiam consultar colegas de outros grupos ou mesmo o 

professor. Tinham, então, uma aula de 45 minutos para resolver a atividade e nos 

outros 45 minutos eram discutidas as conclusões. Com a mesma didática foi 

proposta a ficha de investigação de regularidades na divisão por 7. 

 Os alunos generalizaram que, na divisão por 9, quando o dividendo é menor 

que o divisor, o quociente era uma dízima periódica infinita e só apareciam o zero e 

os algarismos do dividendo, e que o período tinha o mesmo número de algarismos 

que o divisor, e por isso, em alguns casos era necessário acrescentar zeros antes 

dos outros algarismos (ZENHAS ,2005,p.9). Na regularidade da divisão por 7, com 

dividendo menor que o divisor, os alunos observaram que para descobrir a dízima 

periódica correspondente a 2/7 bastava multiplicar a dízima de 1/7 por 2, desta 

forma generalizando para os demais (ZENHAS, 2005, p.13). A pesquisadora 

considera que a calculadora potencializou o desenvolvimento do raciocínio indutivo 

nos alunos, pelo fato deles terem formulado uma regra válida para todos os casos a 

partir da observação dos inúmeros exemplos, portanto, sendo indispensável a 

utilização da calculadora nesta pesquisa. 

Pesquisas como estas, provam que a calculadora pode ser de fato um 

instrumento pedagógico diferencial a ser utilizado em sala de aula, pelo fato de 

direcionar a atenção do aluno para o conceito que está sendo trabalhado, dar a 

possibilidade de validação e auto-correção de suas hipóteses, assim desenvolvendo 

o espírito critico do aluno. As diferenças citadas me incentivam a investigar minha 

hipótese de que a calculadora é uma ferramenta que fará emergir a concepção de 

divisibilidade de alunos do 6º ano.  
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Capítulo III 

Metodologia 

______________________________________________________ 

 

Neste capitulo discorro sobre as características da pesquisa qualitativa, e 

mais, especificamente, de uma de suas modalidades denominada de “Engenharia 

Didática” adotada neste trabalho. Descrevo também os procedimentos 

metodológicos, abrangendo a seleção da escola publica e os sujeitos de pesquisa, a 

elaboração da sequência didática e a preparação ambiental para a ocorrência da 

experimentação. 

 

3.1. A Pesquisa Qualitativa e a Engenharia Didática 

 

Com o objetivo de investigar a concepção de divisibilidade de alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental por meio de uma abordagem com calculadora, optei por 

desenvolver uma pesquisa de natureza qualitativa.  

Segundo BOGDAN e BIKLEN (1994) as cinco principais características da 

investigação qualitativa são: o ambiente, que é a fonte direta da pesquisa; a 

descrição dos dados pelo pesquisador, o processo em si, que é o interesse 

principal, mais que pelo produto, o investigador, que cria os meios que possibilitam 

retratar a perspectiva dos participantes e a forma de análise, que é indutiva.  

Dessa forma, julguei que esse tipo de pesquisa era o que mais se adequava à 

minha investigação, pois para obter os dados requeridos era necessário recorrer ao 

local onde os alunos do 6º ano estudavam, isto é ao ambiente escolar. Para 

observar a influência da introdução da calculadora na 
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concepção dos alunos era preciso criar o ambiente que favorecesse a observação.  

As fontes de dados previstas eram além da nota do observador, as áudio-gravações 

e suas transcrições, protocolos das atividades e prováveis entrevistas com os 

sujeitos da pesquisa.  

Este trabalho pressupõe também a descrição e análise dos protocolos 

recolhidos, para serem analisados e validados de acordo com os pressupostos da 

Engenharia Didática, descrita a seguir, sendo que a validação da pesquisa é interna 

com base nas análises dos dados recolhidos, ou seja, de forma indutiva.  

Essa metodologia caracteriza-se:  

 [...] como um esquema experimental baseado sobre “realizações 
didáticas” em sala de aula, isto é, sobre a concepção, a realização, a 
observação e a análise de sequências de ensino. (ARTIGUE apud 
MACHADO, 2008, p.235) 

A Engenharia Didática difere de outras metodologias pelo fato da validação 

ser interna, ou seja, não pressupõe métodos comparativos externos, como 

comparação estatísticas ou por grupos-controles, a validação é dada pela 

confrontação das análises a priori com as a posteriori. 

Esta metodologia é composta por 4 fases:  análises preliminares, concepção 

e análise a priori, experimentação, e a análise a posteriori e validação. 

 Nas análises preliminares são levantados dados para a composição do 

quadro teórico didático e metodológico que comporá a pesquisa. Esta fase em geral, 

caracteriza a exploração de material sobre o tema, no entanto, ela não se restringe 

somente ao início da investigação, ela acontece durante toda a elaboração da 

pesquisa. Assim, essa fase no presente trabalho, compreende a pesquisa 

bibliográfica sobre os assuntos da Teoria Elementar dos Números com foco na 

questão da divisibilidade, e sobre o assunto do uso das tecnologias no ensino e na 

aprendizagem de matemática com foco nas calculadoras.   

Na fase de concepção e da análise a priori, são estabelecidos os critérios de 

seleção dos sujeitos de pesquisa, o ambiente em que ocorrerá a experimentação, 
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isto é, as condições físicas26 para a realização da mesma, as atividades são 

elaboradas, especificando o objetivo, as variáveis didáticas envolvidas, e são 

levantadas as possíveis estratégias que os sujeitos de pesquisa têm condição de 

realizar. Nesta fase decidi realizar a pesquisa em uma escola pública, e assim 

possibilitar que se possa perceber se a concepção de divisibilidade descrita se 

articula com o quadro geral mais amplo da rede pública. 

A experimentação, segundo Machado (2008): 

[...] é a fase da realização da seqüência didática com uma certa 
população de alunos. Ela se inicia no momento em que se dá o 
contato pesquisador/professor/observador com a população de 
alunos objetos da investigação (MACHADO, 2008, p.244).  

Nesta pesquisa a experimentação é composta por duas sessões. Uma 

dedicada à familiarização com a calculadora e a outra, que visa observar a 

concepção dos alunos sobre a divisibilidade.  

A fase da análise a posteriori e validação segundo Machado (2008): 

[...] se apóia sobre todos os dados colhidos durante a 
experimentação constantes as observações de cada sessão, bem 
como das produções dos alunos em classe ou fora dela (MACHADO, 
2008, p. 246). 

É através da confrontação da análise a priori com a análise a posteriori, que 

se validam ou refutam as hipóteses levantadas durante a pesquisa. 

As quatro fases não acontecem linearmente, mas sim em espiral com idas e 

vindas, para eventuais correções. 

  

                                                 
26

 Condições físicas compreendida como local de realização e instrumentos utilizados para a realização da 

sequência didática. 
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3.2. Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1. Seleção e descrição da Escola de Ensino Fundamental onde foi realizado o 

experimento 

 

Embora em 2010 estivesse lecionando em escola particular, por razões já 

explicadas decidi realizar a investigação em uma escola da rede pública estadual 

paulista situada em Guarulhos, onde morava na época.  Escolhi então, uma escola 

situada em um bairro periférico onde em 2007 lecionava matemática, e, portanto, já 

estava familiarizado com a rotina diária da escola, o tipo de público atendido e a 

comunidade local. 

Conforme a vice-diretora me explicou, a comunidade atendida por essa 

escola é na maioria “das classes média baixa e inferior” da região que abrange 4 

bairros vizinhos. A escola funciona nos três períodos: manhã, tarde e noite. No 

período da manhã atende alunos do Ensino Fundamental I e II e do Ensino Médio; 

no período da tarde, a escola atende somente alunos do Ensino Fundamental I e II, 

e no período noturno atende alunos do Ensino Médio e Suplência de Ensino Médio. 

 

3.2.2. Seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Segundo os “cadernos do professor de matemática e do aluno” distribuídos 

pela Secretaria da Educação de São Paulo às escolas da rede em 2008 e 2009 

respectivamente, o conteúdo matemático do primeiro semestre da 5ª série/6º ano é 

constituído, conforme o bimestre, de: 
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1º bimestre: 
Números Naturais  
- Múltiplos e divisores. 
- Números primos. 
- Operações básicas (+,-,x,÷) 
- Introdução às potências.   
 
2º bimestre: 
Números Decimais  
- Representação. 
- Transformação em fração decimal. 
- Operações.  
Sistemas de medida  
- Comprimento, massa e capacidade. 
- Sistema métrico decimal. 

Caderno do Professor de Matemática (S. PAULO, 2009, p.48) 

Assim, julguei apropriado verificar no segundo semestre de 2010 a concepção 

dos alunos do 6º ano sobre divisibilidade, pois provavelmente, no semestre anterior, 

eles retomaram o estudo de divisibilidade, já tratado no Fundamental I. Além disso, 

havia ainda a possibilidade de que os professores de matemática do 6º ano daquele 

nível estivessem sensibilizados pelas considerações constantes dos PCN (1998) 

onde se argumenta que o trabalho a ser desenvolvido neste ciclo, 6º e 7º anos, em 

números e operações, “se concentrará na compreensão dos diferentes significados 

de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo do cálculo”, 

contemplando diferentes maneiras, o cálculo exato e aproximado, mental e escrito. 

[...] é fundamental que os alunos ampliem os significados que 
possuem acerca dos números e das operações, busquem relações 
existentes entre eles, aprimorem a capacidade de análise e de 
tomada de decisões, que começam a se manifestar. [...] 
Reconhecimento dos significados dos números naturais em 
diferentes contextos e estabelecimento de relações entre números 
naturais, tais como “ser múltiplo de”, “ser divisor de” [...] cálculos 
(mentais ou escritos, exatos ou aproximados) envolvendo operações 
- com números naturais, inteiros e racionais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos nelas envolvidos, 
utilizando a calculadora para verificar e controlar resultados (PCN, 
1998, p.63-72). 

Quando fui à escola conversar sobre a possibilidade de efetuar a 

experimentação da pesquisa em suas dependências e com seus alunos o 

Coordenador pedagógico do Ensino Fundamental II, me solicitou a entrega do 

projeto de pesquisa. Após elaborar o projeto solicitado voltei à escola e entreguei o 
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projeto e a solicitação de permissão para realizar a investigação pretendida, à 

Direção (anexo2).  

A Vice-Diretora aprovou minha solicitação e sugeriu que a “atividade” fosse 

realizada no período de aula dos alunos selecionados, para evitar que os 

participantes da pesquisa faltassem no dia da realização desta.  

A duração de cada uma das duas sessões foi prevista para aproximadamente 

150 minutos, o que equivale a três aulas seguidas.  

Assim, a escolha recaiu em uma turma que tinha duas aulas seguidas de 

matemática, pois a experimentação seria feita apenas com 8 alunos dessa turma, 

enquanto os outros continuariam com a aula normal.  

Após essa escolha, conversei com a professora coordenadora da sala 

escolhida informando qual era o motivo e o objetivo da pesquisa. A docente se 

interessou e demonstrou satisfação pela escolha de alunos de sua turma para a 

realização da pesquisa, e fez comentários sobre características da turma, 

informando que a turma era tida como problemática pelos professores da escola por 

causa de indisciplina e pela dificuldade de gestão da classe. Essa professora 

nomeou os alunos que julgava bons, medianos ou fracos, e também aqueles que 

tinham “problemas de alfabetização” (sic). 

 Após esta conversa, apresentei-me à classe escolhida e expliquei que estava 

fazendo uma pesquisa e necessitava da participação de alguns deles, e garanti o 

anonimato dos participantes. Ao perguntar aos alunos sobre quais deles 

enfrentavam dificuldade com a divisão, a maioria deles levantou a mão. Solicitei que 

fizessem uma lista de voluntários para participar da pesquisa e dos 35 alunos, 32 se 

propuseram a participar.  

No dia seguinte voltei à escola para conversar com a professora titular de 

matemática, e solicitei a indicação, dentre os alunos que se voluntariaram para a 

pesquisa, de três que considerasse bons, seis alunos medianos e três considerados 

fracos em Matemática. A professora fez as indicações solicitadas e mostrou 
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interesse pela pesquisa, se dizendo adepta da calculadora em sala de aula, mas 

acrescentou que utilizava esse instrumento somente em classes do Ensino Médio. 

Com base nas indicações da professora elaborei uma lista de oito 

participantes e de quatro duplas: uma dupla dos considerados bons em Matemática, 

duas dos considerados medianos e uma dos considerados fracos. Para cada dupla 

indiquei o nome de um “aluno suplente” caso no dia da experimentação algum aluno 

se ausentasse.  

Com a autorização da Direção e feita a seleção dos alunos, marquei a data da 

realização da atividade para final de novembro de 2010.  

3.2.3. Elaboração da sequência didática  

  

A elaboração da sequência baseada nos pressupostos da Engenharia 

Didática será detalhada no próximo capítulo. 

  

3.2.4. Preparação do ambiente 

 

Conforme já explicitado o ambiente é a fonte direta de dados e o investigador 

deve criar os meios que possibilitam retratar a perspectiva dos participantes.  

Para criar os meios que possibilitassem a obtenção dos dados requeridos, 

solicitei a uma colega do GPEA e a um colega do mestrado, ambos com prática em 

observação, que participassem da experimentação para me auxiliar nas anotações 

das ocorrências importantes ao objetivo de minha pesquisa. 

Adquiri 10 calculadoras simples e o projeto “A aprendizagem de Álgebra com 

a utilização de ferramentas tecnológicas” do GPEA disponibilizou duas calculadoras 
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de mesa27. Embora pretendesse trabalhar com apenas 8 alunos, comprei 2 

calculadoras a mais para eventuais problemas que ocorressem com as demais. 

Coletei 4 audio–gravadores, 1 do GPEA e 3 emprestados de colegas. Adquiri 

quatro ábacos com a intenção de possibilitar a manipulação desse instrumento de 

cálculo tradicional da cultura japonesa, a qual tem contribuído tanto para a cultura 

brasileira e, principalmente, paulista por meio dos descendentes da imigração do 

inicio do século passado.  

Assim, previ que o ambiente para a coleta de dados contaria com a presença 

do pesquisador, de dois observadores e de oito alunos voluntários, e decidi que os 

instrumentos de coleta de dados seriam os protocolos, as áudios-gravações, as 

notas dos observadores e eventualmente do próprio pesquisador além das fitas 

impressas das calculadoras de mesa. Na sala do experimento ainda contaria com os 

quatro ábacos, um celular e um “notebook” do pesquisador, dez calculadoras 

simples, duas calculadoras de mesa, e o material próprio da sala.  

 

                                                 
27

 A calculadora de mesa utilizada possui dimensões maiores do que as consideradas de bolso, possui um visor 

de 12 dígitos e imprime as operações realizadas,  que serão utilizadas como um protocolo  adicional. (Anexo 3) 
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Capítulo IV 

A Experimentação 

______________________________________________________ 

Para investigar a concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental, decidi realizar uma pesquisa empírica norteado pela questão geral de 

pesquisa: 

 Qual a concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental? 

Dado que esses alunos já haviam passado pelo “ensino” de vários tópicos de 

divisibilidade nos anos que antecedem o 6º ano, decidi introduzir questionamentos 

não usuais, mas relativos a esse conteúdo, por meio da utilização de calculadoras 

simples. Assim esse fato induz a seguinte questão especifica, a ser respondida pela 

pesquisa: 

 A possibilidade do uso da calculadora na abordagem de questões sobre 

divisibilidade contribui para a explicitação da concepção dos alunos sobre 

esse conteúdo escolar?  

Dadas as premissas passo a descrever os procedimentos metodológicos 

adotados na elaboração das sessões de coleta de dados, nas sessões propriamente 

ditas e na análise dos dados. 

 



André Pizysieznig                                                                                  Capítulo IV 
 

68 

 

4.1. Elaboração das atividades de cada sessão 

 

A coleta de dados foi prevista para ser realizada em duas fases. A primeira 

fase constituída de duas sessões dedicadas à familiarização e a sequência didática. 

A segunda fase para a eventual necessidade de entrevista com alguns dos sujeitos 

da pesquisa para esclarecimentos sobre seus protocolos. 

 

4.1.1.  Primeira fase 

 

Esta fase foi prevista para ocorrerem em duas sessões: a primeira destinada 

à familiarização com as calculadoras e a segunda para a aplicação da sequência 

didática visando a obtenção da concepção dos alunos. 

 

 

4.1.1.1 Primeira Sessão  

 

Esta 1ª sessão foi elaborada com a intenção de familiarizar o aluno com a 

calculadora simples, conforme sugerido por Kenski (2009), por ser necessário saber 

as funções das diversas teclas e também saber criticar o número que aparece no 

visor da calculadora, conforme Selva e Borba (2010).  Esta familiarização ocorreu 

por meio de tentativas individuais e de diálogos: aluno-aluno e professor-aluno.  

Para não ficar repetitivo limitar-me-ei a descrever a familiarização após 

apresentar a análise a priori da segunda sessão. 
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4.1.1.2. Segunda Sessão  

 

Objetivo: Elaborar atividades que possibilitem revelar as concepções de alunos 

sobre múltiplos e divisores de um número Natural e do algoritmo da divisão. 

 

Análise a Priori  

 

Esta sessão foi prevista para ocorrer em três aulas seguidas, ou seja, em 150 

minutos. Assim, elaborei cinco atividades que a meu ver teriam tempo suficiente 

para serem realizadas pelos sujeitos da pesquisa. A seguir apresento cada atividade 

com sua respectiva análise a priori. A análise a priori seguiu o seguinte padrão: inicia 

com o objetivo, segue com a escolha das variáveis didáticas e devida justificativa, 

prossegue com a atividade elaborada e finaliza com a descrição das estratégias 

previstas para a resolução, julgadas acessíveis aos sujeitos da pesquisa. Essas 

estratégias são apresentadas na ordem decrescente da probabilidade de ocorrência, 

muitas vezes embasadas em pesquisas sobre o tema.  

 A primeira atividade tem como objetivo verificar os recursos que o aluno 

disponibiliza para realizar a divisão entre números inteiros, mais especificamente 

entre números naturais. Optei pela escolha de um único dividendo dividido por dois 

de seus divisores primos, sendo que todos os números naturais envolvidos nas 

divisões são menores que 20. Além disso, os divisores seriam aqueles comumente 

trabalhados nos critérios de divisibilidade de 2, 3 e 5. Dessa forma, o cálculo fica 

facilitado e ao mesmo tempo possibilitaria a ocorrência de diversas estratégias para 

sua resolução.  

A possibilidade de diversas estratégias: pela forma simbólica euclidiana, pelo 

algoritmo da divisão, pelo uso da calculadora e por cálculo mental, podem ser 

utilizados tanto para a resolução quanto para a validação. No caso da validação, os 
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alunos estarão refletindo sobre as relações entre as estratégias espontâneas e o uso 

de algoritmos (BORBA e SELVA, 2009, p.57) que se revelarão nos protocolos. 

Encontre o resultado das seguintes divisões no 
conjunto dos números naturais. Se possível resolva as 
divisões de duas maneiras diferentes.  

 
a) 18 ÷ 2 = 
b) 18 ÷ 3 = 

Figura 1: Atividade 1 – 2ª Sessão 
 
 

Estratégias previstas para ambos os itens:  

O aluno: 

E1: por cálculo mental28, obtém, respectivamente, 9 e 6 e registra na       

      forma simbólica euclidiana. 

E2: usa a calculadora e registra os resultados. 

E3: usa o algoritmo da divisão.            

E4: realiza a adição de 2+2....+2= 18 (ou de 3) por cálculo mental 

       ou pelo algoritmo da adição ou usando a calculadora. 

E5: desenha pontos ou traços e divide em 2 (ou 3) conjuntos.  

 

 

A segunda atividade tem por objetivo provocar que o aluno explicite a 

conexão entre a multiplicação e a divisão, qual seja dados dois números inteiros a e 

b, com b ≠ 0 , b divide a se e somente se existe um número inteiro c tal que c.b = a. 

Isso equivale a afirmar que b é divisor de a, se, e somente se, a é múltiplo de b. 

Optei por uma atividade contextualizada na Matemática, utilizando números 

menores que 30 para facilitar o cálculo e possibilitar que o aluno se concentre no 

“significado” dos números relacionados, baseado nas ideias equivalentes de 

divisibilidade destacadas por Zazkis (2001).  

 

                                                 
28

 Entenda cálculo mental, por aquele expresso verbalmente de forma espontânea. 
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 Responda e justifique suas respostas 

a) Quanto é 24 dividido por 2? 

b) 2 é divisor de 24?  

c) Qual o número que multiplicado por 2 dá 24?  

d) 5 é divisor de 24?  

e) 24 é múltiplo de 5?  

Figura 2: Atividade 2 – 2ª Sessão 

 

Estratégias previstas na resolução do item a:  

O aluno: 

E1: por cálculo mental obtém 12. Justifica pela multiplicação  

12 x 2 = 24.  

E2: usa a calculadora e justifica pelo resultado obtido expressando ou  

                  não que 12 x 2 = 24. 

E3: usa o algoritmo da divisão. Justifica pelo próprio algoritmo ou pela  

                  multiplicação 12 x 2 = 24.            

E4: realiza a adição de 2+2...+2 = 24 por cálculo mental, ou pelo   

       algoritmo ou pela calculadora. Justifica pela adição 12 + 12 = 24. 

E5: desenha pontos ou traços e divide em 2 conjuntos. Justifica pela   

      adição 12 + 12 = 24.  

 

Estratégia prevista na resolução do item b:  

O aluno: 

E1: por observação do item a responde que sim. Justifica que 2 é  

             divisor de 24, pois 24 ÷ 2 = 12, ou que  12 x 2 = 24. 

 
 
Estratégias previstas na resolução do item c:  

O aluno: 

E1: com base nos itens anteriores responde que o número é 12.  

       Justifica que 2 x 12 = 24. 

E2: por tentativa e erro, usa a calculadora, cálculo mental ou o  

       algoritmo da multiplicação, e busca um número que  

       multiplicado por 2 dê 24. Justifica que 2 x 12 é 24. 
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Estratégias previstas na resolução do item d:  

O aluno: 

E1: usa o algoritmo da divisão ou a calculadora e responde que sim.  

            Justifica que 24 ÷ 5 = 4,8 (O aluno confunde divisor com o número  

            pelo qual o dividendo é dividido).  

E2:usa a calculadora e obtém o quociente 4,8. Justifica que o  

                 quociente não é um número inteiro, portanto, 5 não é divisor de  

                 24; 

E3: usa o algoritmo da divisão obtendo resto 4. Justifica que 5 não é  

                  divisor de 24 por apresentar resto diferente de zero. 

E4: resolve as multiplicações, 4 x 5 = 20 e 5 x 5 = 25, não  

                  encontrando 24 como resultado. Justifica que 5 não é divisor de 24   

                  por não ter 24 “na tabuada do  cinco”.  

E5: justifica que 5 não divide 24 porque o algarismo da unidade de 24   

                  não é 0 nem 5.  

E6: desenha pontos ou barras e divide em 5 conjuntos para obter os  

                  resultados, e justifica que 5 não é divisor de 24 por restar pontos  

                  ou barras na separação dos conjuntos. 

 

Estratégias previstas na resolução do item e:  

O aluno: 

E1: com base nas estratégias do item anterior, justifica que 24  

                    não é múltiplo de 5, pois, não existe um número natural que   

                    multiplicado por 5 dê 24. 

 

A atividade 3 visa identificar qual a relação que o aluno estabelece entre o 

dividendo, o fator ou número pelo qual se vai dividir, o quociente e o resto da 

divisão. Ou seja, verificar se o aluno dá significado ao algoritmo de Euclides, a = b.q 

+ r com 0  r < b, com a, b, r e q pertencentes aos números inteiros. A atividade foi 

contextualizada na Matemática para evitar dificuldade com a interpretação do 

problema, o que poderia deturpar a resolução do aluno, e impedir a análise 
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pretendida, a divisão foi apresentada em sua forma algorítmica como comumente 

trabalhado em escolas brasileiras. Nesta atividade a justificativa é a própria 

validação da resolução da mesma. 

Descubra o número natural desconhecido, das divisões abaixo e 

justifique cada. 

 

Figura 3: Atividade 3 
29

 – 2ª Sessão
 
 

 

Estratégias previstas na resolução do item a:  

   O aluno: 

E1: completa o cálculo na folha pelo algoritmo da divisão. Justifica que  

                  o número desconhecido é 4, porque 4 x 5 + 3 = 23. 

E2: subtrai 3 de 23, e divide por 5, por cálculo mental,  pelo algoritmo  

                  ou pelo uso da calculadora. Justifica do mesmo modo que a E1. 

E3: usa a calculadora e obtém 4,6. Observa que a parte inteira do  

                  número obtido é 4, testa no algoritmo e responde que o número é 4. 

Estratégias previstas na resolução do item b:  

O aluno por cálculo mental, pelo uso do algoritmo ou da calculadora: 

E1: verifica que 3 x 5 + 4 = 19  obtendo o número desconhecido: 19.  

                  Justifica descrevendo a estratégia. 

E2: verifica que: 15 + 4 = 19. Justifica pelo algoritmo de Euclides,                       

                   3 x 5 + 4 = 19. 

E3:  verifica que: 15 + 4 = 19. Justifica o número é 19, pois, 3x5+4=19. 

              

Estratégias previstas na resolução do item c:  
 

E1: O aluno por cálculo mental, pelo algoritmo ou pelo uso da   

                   calculadora, realiza a subtração, 21 – 20 = 1. Justifica pelo  

                   algoritmo de Euclides, 4 x 5 + 1 = 21. 

                                                 
29

 Elaborada com base nas atividades propostas em GREGORUTTI (2005) 
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Estratégias previstas na resolução do item d:  

 

O aluno por cálculo mental, pelo algoritmo ou pelo uso da calculadora: 

E1: realiza a divisão, 30 ÷ 5 = 6. Justifica que o número que divide 30 é  

                   6, por que, 5 x 6 = 30. 

E2: divide 30 por 2,3,4,5,6... e encontra que 30 ÷ 6 = 5. Justifica por que  

                   5 x 6 = 30. 

E3: por tentativa e erro realiza multiplicações por 5 e encontra 5 x 6 =  

                  30. Justifica que 5 x 6 = 30.  

 

O objetivo da atividade 4 é apresentar procedimentos e resultados diferentes, 

pelo algoritmo da divisão e pela calculadora, para uma mesma divisão para 

investigar a concepção do aluno sobre a divisibilidade nos números inteiros. Tal 

atividade é apresentada contextualizada no cotidiano do aluno para facilitar sua 

compreensão. Os números escolhidos são dois números primos para forçar a 

comparação do resto não nulo com o resultado decimal apresentado pela 

calculadora. 

Dois alunos do 6º ano resolveram a divisão 13 ÷ 2 no 

conjunto dos números naturais, assim:  

João fez a seguinte conta no caderno: 

 

Maria usou a calculadora e copiou o resultado da tela: 

 

Observe as duas respostas, responda e justifique: 

a) 2 é divisor de 13?  

b) 13 é divisível por 2? 

Figura 4: Atividade 4
30

 – 2ª Sessão 

 

                                                 
30

 Elaborada com base nas atividades propostas em CAMPBELL (2002) 
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Estratégias previstas na resolução do item a:  

O aluno observa: 

E1: a conta de João e conclui que 2 não é divisor de 13 porque o resto  

             da divisão é diferente de zero. 

E2: a conta de Maria e conclui que 2 não é divisor de 13 porque a  

             resposta é um número “decimal”. 

 

Estratégias previstas na resolução do item b:  

  O aluno observa: 

E1: a conta de João e conclui que 13 não é divisível por 2 porque o  

             resto da divisão é 1, diferente de zero. 

E2: a conta de Maria e conclui que 13 não é divisível por 2 porque a  

             resposta é um número decimal. 

 

A atividade 5 inspirada em atividade proposta por Brown et al (2002) tem o 

objetivo de apresentar certo número A por sua decomposição em 3 fatores primos,  

para investigar se o aluno percebe que os fatores primos já lhe fornecem os 

divisores ou se levado pelo hábito o aluno recorre ao cálculo seja ele mental, pelo 

uso do algoritmo da multiplicação ou pela calculadora para obter o número A, em 

sua representação decimal inteira para retornar aos seus divisores.  

Seja B = 2 x 3 x 5. O número natural B é divisível: 

a) Por 5? Justifique. 

b) Por 6? Justifique. 

c) Por 4? Justifique. 

 

Figura 5: Atividade 5
31

 – 2ª Sessão 

  

                                                 
31

 Elaborado com base nas atividades propostas por BROWN et al ( 2002). 
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Estratégias previstas na resolução dos itens a e b:  

O aluno: 

E1: por cálculo mental, pelo algoritmo ou uso da calculadora realiza a  

                    multiplicação: 2x3x5=30 e divide por 5 (por 6). Justifica que B é  

                 divisível por 5 (por 6) pois, 30 ÷ 5 = 6 ou (30 ÷ 6 = 5) . 

E2: nota que 5 é fator de B e justifica fazendo essa observação.No caso  

                  de 6, percebe que 6=2x3, e que 2 e 3 são fatores de B.               

                  Justificando que como B é divisível por 2 e por 3 (seus fatores)  

                  então é divisível por 6.  

 

Estratégias previstas na resolução do item c:  

O aluno realiza pela calculadora, mentalmente ou pelos algoritmos a 

seguinte conta 2x3x5=30 e : 

E1: pela calculadora a divisão 30÷4=7,5. Justifica que 4 não divide B  

      por não dar um número inteiro. 

E2:  nota que 30 não é múltiplo de 4. Justifica afirmando esse fato.  

E3:  realiza o algoritmo da divisão de 30 por 4 e obtém quociente 7 e  

                   resto 2 Justifica não ser divisível, por ter resto diferente de zero. 

O aluno observa os fatores primos de B e 

E4: conclui que o 4=22 não é fator de B. Justifica que B não é divisível  

                  por 4 por não ser um de  seus fatores. 

  

 

  



André Pizysieznig                                                                                 Capítulo IV 

77 

 

4.1.2. Segunda Fase - Entrevista com os sujeitos do experimento 

 

A segunda fase é destinada à (às) entrevista(s) semi-estruturada(s) com os 

sujeitos cujas análises dos protocolos da 2ª sessão requererem maiores 

esclarecimentos sobre o que foi realizado. 

As entrevistas serão do tipo semi-estruturado, conforme descrevem Lüdke e 

André (2001). Esse tipo de entrevista acontece “a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente” (LÜDKE e ANDRÉ, 2001, p.33) por permitir, caso 

seja necessário, reconduzi-la ou enfatizar pontos que precisam ser esclarecidos, 

sem perder o foco da pesquisa. 

As questões que compõem as entrevistas semi-estruturadas são formuladas 

após análise dos protocolos, das gravações e das impressões das calculadoras e 

das notas do observador. 
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Capítulo V 

 

Descrição das sessões e análise a posteriori 

______________________________________________________ 

 

5.1. Descrição das sessões 

 

As sessões estavam previstas para acontecerem no final de novembro de 

2010, como de fato ocorreu. 

A sala destinada as sessão era ampla com capacidade para 

aproximadamente 36 carteiras. Preservei apenas 20 carteiras organizadas em 

quatro grupos dispondo nos quatro cantos da sala. Utilizei quatro carteiras para 

apoio do material que iria ser utilizado.  

As sessões contaram com a participação de observadores, um para cada 

sessão, por conta da disponibilidade de cada um deles. Os observadores eram 

colegas do mestrado e foram instruídos para somente observar e anotar a 

participação, estratégia de resolução, utilização da calculadora pelos alunos, sem 

interferir na dinâmica da experiência. 

O único tipo de ocorrência não prevista foi o fato de alunos das salas vizinhas 

ficarem observando pela janela o que ocorria na sala, isso aconteceu duas vezes na 

primeira sessão e uma vez na segunda sessão.  

Estava previsto que, eventualmente seriam realizadas entrevistas semi-

estruturadas, para esclarecimentos necessários sobre os dados colhidos.  

Entretanto, devido à experimentação ter sido adiada para novembro, fim do ano  
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letivo seguido das férias de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 impossibilitou a 

realização de tais entrevistas. 

Desta forma, a análise a posteriori foi feita com base nos protocolos das 

atividades, das impressões das calculadoras de mesa e transcrições dos 

diálogos dos alunos e notas dos observadores. 

É necessário alertar o leitor de que os nomes utilizados para indicar os 

alunos participantes são nomes fictícios, utilizados para preservar suas 

identidades. 

 

5.1.1. Descrição da primeira sessão 

 

Essa sessão, destinada à familiarização com a calculadora, ocorreu no dia 

26 de novembro das 15h50min às 18h20min e contou com dois momentos. 

 

5.1.1.1 Primeiro momento 

 

A sala já estava preparada, com a presença do observador e os materiais 

que previ serem utilizados nessa fase: ábaco como outro modelo de calculadora, 

um celular e um “notebook” que contêm calculadoras dentre suas funções. 

Além desse material elaborei um pôster com fotos ampliadas da 

calculadora simples e da calculadora de mesa a serem manipuladas pelos 

alunos. A feitura do pôster visou de referência para explicações necessárias à 

familiarização dos alunos com esses dois tipos de calculadora. 
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Busquei os 8 voluntários em sua sala de aula. Encaminhei-os à sala da 

experimentação e designei as duplas conforme critérios já descritos, a seus 

respectivos lugares. 

Cada par de carteiras já contava com um gravador. 

Apresentei-me aos voluntários agradecendo a presença de todos, lhes 

apresentei o observador e informei que a sessão estava sendo áudio -gravada. 

Assegurei a eles que seus nomes seriam mantidos em sigilo.  

Solicitei que todos os alunos se apresentassem. As duplas formadas 

foram: 

 D1, composta por Karla e Luiz; 

 D2, composta por Eliana e Iago; 

 D3, composta por Edna e Bruno; 

 D4, composta por Jonas e Juliano. 

Após, passamos às atividades previstas para a familiarização.  

Iniciei as atividades perguntando aos alunos: o que é uma calculadora? 

Dentre as respostas surgiram as destacadas abaixo:  

 É um objeto que você faz a conta e aparece o resultado; 

 É um objeto que você soma e aparece o resultado; 

 É um objeto que você faz a operação e aparece o resultado; 

 Todos os alunos declararam já ter utilizado uma calculadora e dois deles 

afirmaram que o fizeram com as calculadoras de seus pais.  

Juliano declarou que utilizava a calculadora desde a 2ª série, em casa, 

para realizar as “continhas” e também na escola (sic) 

Edna disse ter usado a calculadora do computador para realizar as lições 

de casa, e apontou como motivo o fato de não gostar de somar. 



André Pizysieznig                                                                                  Capítulo V 
 

82 

 

Luiz disse ter usado a calculadora para ajudar a mãe nos cálculos dos 

gastos domésticos como água e luz. 

Jonas declarou usar a calculadora nos deveres de casa quando 

apareciam contas de multiplicação e divisão. 

Outros alunos declararam usar a calculadora quando estavam auxiliando 

parentes na lição de casa. 

Quando questionados sobre as características de uma calculadora obtive 

várias respostas: a maioria afirmou ter números. Bruno disse que ela tinha um 

visor e botões, e sua parceira de dupla, Edna, especificou ter sinais de “igual, 

mais, menos, vezes, dividir e raiz quadrada” (sic). 

Os participantes afirmaram conhecer outros tipos de calculadoras como a 

do celular e a do computador. 

Quando afirmei que todos estavam com uma “calculadora”, quando ainda 

não lhes havia entregado nenhuma das calculadoras instrumentais, alguns 

disseram que a calculadora que tinham era “a mente” e outros que era “a mão”. 

Confirmei que a mão foi um dos primeiros recursos utilizados como calculadora 

pelo homem. 

Outro instrumento de cálculo que alguns declararam conhecer era “um 

quadrado que tem bolinhas que a gente mexe aqui e ali”, referente ao uso do 

soroban. Entretanto, os alunos não conheciam o ábaco, então, expliquei que era 

um instrumento antigo de cálculo inventado pelos orientais, e que existiam vários 

modelos e aquele que eu estava mostrando era o “modelo escolar”. Entreguei 

um ábaco para cada dupla e deixei alguns minutos para que explorassem 

sozinhos os instrumentos. 
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Figura 6 – Ábaco utilizado na experimentação 

Edna decifrou as siglas U, unidade, D, dezena, C, centena, UM, unidade 

de milhar e seu parceiro, Bruno completou dizendo que DM, era a dezena de 

milhar. 

A Dupla 1 informou que o ábaco servia para realizar contas de “mais”, se 

referindo a soma. 

Os integrantes da Dupla 2 pouco discutiam o funcionamento do ábaco, 

apenas seus integrantes informaram o significado de U, D ,C, UM e DM, e 

disseram  que o ábaco servia para conferir as contas realizadas no papel. 

A Dupla 3 conseguiu representar corretamente o número 21 234  por 

conta própria e o cálculo de 4 + 5 solicitado pelo pesquisador. 

A Dupla 4  expressou que  o ábaco  era um instrumento muito antigo e 

utilizado para contar carneiros pelos povos antigos. Essa dupla também 

expressou o significado de U,D,C,UM e DM corretamente, entretanto, errou na 

adição de 4 + 5, pois explicou que 4 bolinhas verdes (4 unidades) com 5 bolinhas 

amarelas (5 dezenas), resultavam em 9 bolinhas vermelhas ( 9 centenas). 

Depois de recolher os ábacos, entreguei uma calculadora simples a cada 

integrante de cada dupla, e dei um tempo para que explorassem o instrumento, 

enquanto isso o pôster estava sendo colocado no quadro para que todos 

pudessem visualizar. 
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Após este tempo, quando questionados sobre quantos dígitos cabem no 

visor da calculadora todos informaram que eram 8 dígitos. 

Solicitei em seguida que realizassem a soma de 4 + 5 na calculadora e 

informaram que resultou em 9, questionei-os como tinham realizado  o cálculo: 

 

   Edna  :  - 4 aperta a tecla de mais (+) e aperta o 5; 

Luiz    :   - E aperta a tecla de igual (=); 

Jonas :   - Que dá nove; 

Pesq. :   - E se eu apertasse somente as teclas 4 + 5, vai 

                  aparecer o resultado?  

 Alunos:  - Não! 

 Juliano: - Irá aparecer 5; 

 Pesq.  :  - Então, para aparecer o resultado tem que apertar? 

 Alunos:  - Igual 

Figura 7 – Parte da transcrição da 1ª sessão 

Desta mesma forma fui incentivando a exploração das teclas: 

ON/CE 
OFF 

- 
x 
÷ 

Figura 8 - Teclas da calculadora que foram exploradas 

sempre utilizando o pôster para localizar as teclas que estavam sendo 

trabalhadas.  

Os resultados das operações propostas por mim eram anotados na lousa 

após todos terem chegado a um consenso quanto a resposta. 

Foram anotados os números 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 72, 156. Questionados 

sobre que tipo de números anotados, alguns sujeitos responderam que eram 

ímpares, outros acrescentaram que eram ímpares e pares.  
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Sugeri que esses números pertenciam a um conjunto numérico, porém 

não obtive resposta, e então, lembrei a eles que se tratava do conjunto dos 

números naturais e escrevi na lousa: 

Conjunto dos Números Naturais 

{0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,...} 

O aluno Jonas se manifestou dizendo que este conjunto numérico era 

infinito. 

Solicitei que fizessem a divisão de 13 por 2. A resposta foi quase que 

unânime: 65 (sessenta e cinco), apenas dois alunos responderam 6.5 (seis ponto 

cinco). Quando questionados quanto ao significado do ponto, os alunos 

relacionaram com a vírgula que separa os reais dos centavos do nosso sistema 

monetário (exemplo: R$6,50). 

Perguntei então como leriam o número apresentado no visor da 

calculadora: 

 

1.234 

alguns alunos responderam: 

 

mil duzentos e trinta e quatro 

relacionando o ponto que separa as classes de ordem, como disseminadas em 

algumas escolas brasileiras. Recordei a eles que anteriormente eles tinham 

falado que o ponto significava vírgula. Então corrigiram dizendo que era um 

vírgula duzentos e trinta e quatro. 

Em seguida, solicitei que digitassem na calculadora 7,5, não houve dúvida 

na utilização da tecla ponto em substituição a vírgula, mas quando questionados 

se o número era um número natural, não souberam responder. Então recorri à 

representação do conjunto numérico dos naturais e mostrei que o número 7,5 
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estava entre os números naturais 7 e 8, e que não pertencia a este conjunto por 

não ser um número inteiro. 

Prossegui solicitando que calculassem 2,5 mais 0,5 na calculadora. 

Alguns responderam que o resultado era “três ponto”. Diante disso, solicitei que 

apagassem esse resultado e dissessem o que estava aparecendo no visor da 

calculadora.  Alguns responderam que estava aparecendo: “zero ponto”. Foram 

necessários mais alguns exemplos envolvendo as quatro operações com 

números naturais para que percebessem que o ponto no final do número 

significava que se tratava de um número inteiro.  Combinei então com os alunos 

que quando o ponto aparece após o último número não é necessário dizê-lo. 

Após recolhi as calculadoras simples, e entreguei a cada dupla, outros 

modelos de calculadora que seriam revezadas entre eles: duas calculadoras de 

mesa, um computador e um celular com as calculadoras nas janelas.  

A familiarização com estes equipamentos privilegiou a comparação, entre 

o símbolo que representa a vírgula, no visor da calculadora de mesa (10.25), na 

bobina da calculadora de mesa (1025), no visor do celular e da calculadora do 

computador (10,25).  Esta comparação ocorreu de duas formas, com o manuseio 

de cada dupla dos 3 modelos de calculadoras e pela transcrição de suas 

observações na lousa.  

Foram realizadas as operações ditadas pelo pesquisador envolvendo as 

quatro operações básicas com números naturais e decimais, no qual destaco 

operação de divisão que ocorreu no conjunto dos números naturais e no 

conjunto dos números racionais, sendo uma das mais importantes distinções na 

divisão aritmética [...] Esta distinção implica uma mudança no sentido da divisão 

(CAMPBELL, 2002, p.17)32. Os alunos notaram a diferença entre os símbolos 

que representam divisão e multiplicação (÷, x) apresentados no computador, 

respectivamente (/, *). As funções foram descobertas incentivadas por perguntas 

realizadas oralmente pelo professor pesquisador, desta forma gerando uma 

maior interação entre professor-aluno e a tecnologia. 

                                                 
32

 One of the most important distinctions in arithmetic division […]This distinction entails a major shift in 

the meaning of division (tradução do autor) 
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Após todos terem manuseado todos os modelos de calculadora 

disponíveis, recolhi-as finalizando este primeiro momento. 

 

5.1.1.2. Segundo momento 

 

Este segundo momento foi dedicado à resolução da sequência de 

atividades de familiarização com o estabelecimento das seguintes regras: 

Cada dupla: 

 Trabalha com apenas uma calculadora; 

 Utiliza uma única caneta; 

 Registra os cálculos nas folhas entregues; 

 Não escreve nas carteiras; 

 Caso erre, faz um traço em cima e continua a resolução; 

 Coloca os nomes dos componentes nas folhas; 

 Resolve as questões de comum acordo; 

 Pede ajuda do pesquisador, caso aconteça algum problema. 

As atividades foram entregues, uma a uma, conforme cada dupla ia 

terminando a anterior. Essas atividades foram elaboradas33 e/ou selecionadas34 

com a intenção de provocar e induzir o aluno à utilização da calculadora. 

a)    Dados os números 18, 42 e 65. 
   Quais deles somados dá como resultado 107? 

 
b)    Dados os números 52, 38 e 46.  
         Quais deles somados dá como resultado 84? 

Figura 9: Atividade 1 – 1ª Sessão 

  

                                                 
33

  As atividades 3 e 4  foram criadas pelo autor 
34

  As atividades 1, 2 e 5 são adaptações do artigo de MEDEIROS, K.M de,.(2003) 
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Indique o resultado das seguintes multiplicações: 

 

      

 
a) Indique o maior produto. 

b) Indique o menor produto 

Figura 10: Atividade 2 – 1ª Sessão 

 

O dono de um mercadinho comprou 50 sorvetes, se todo dia ele vender 4  

sorvetes, depois de 9 dias quantos sorvetes restam para serem vendidos? 

Figura 11: Atividade 3 – 1ª Sessão 

 

 Na escola “Maravilha” há 90 alunos nas classes do 6º ano. Sabendo que em  

uma van cabem 18 alunos, quantas vans serão necessárias para levar todos  

ao Play Center?     
Figura 12: Atividade 4 – 1ª Sessão 

 
 
Partindo do número 734 faça uma única operação, para obter os números: 

a) 534 b) 744 c) 367 d) 3470 

Figura 13: Atividade 5 – 1ª Sessão 

 

Os alunos realizaram as atividades com a calculadora e após terminarem 

as atividades alguns ficaram “explorando” a calculadora simples e a de mesa 

envolvendo as quatro operações.  

Quando todas as duplas terminaram, recolhi as calculadoras e agradeci a 

presença de todos, lembrei que teríamos um novo encontro no dia 1º de 

dezembro, no mesmo horário. Solicitei então, que voltassem para a sala de aula. 
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5.1.2. Descrição da segunda sessão  

 

A descrição desta sessão se baseou principalmente nas notas do 

observador e nas transcrições das gravações.  

No dia 1º de dezembro, a sessão ocorreu no horário e local previsto. 

Nesta sessão quatro dos oito voluntários não compareceram. Estavam 

presentes:  

 Luiz da dupla D1; 

 Edna da dupla D3; 

 Jonas e Juliano que constituem a dupla D4. 

Embora os alunos das duplas D1 e D3 não contassem com seus parceiros, 

mantive os gravadores ativos para captar qualquer observação que fizessem. 

Em relação à ausência dos outros quatro sujeitos da pesquisa, um dos 

alunos alegou que os colegas não estavam presentes, pois as notas do 4º 

bimestre já estavam fechadas, e, portanto, não iriam mais para a escola. Por 

outro lado, a inspetora da escola me explicou que alguns alunos não estavam 

presentes porque os mesmos foram dispensados por falta de água na escola. 

Os quatro sujeitos de pesquisa presentes sentaram-se nos mesmos 

lugares da sessão anterior. Nesta sessão o pôster apresentado na sessão 

anterior foi exposto no quadro. 

Essa sessão contou com dois momentos: um primeiro para recordar as 

funções das teclas e um segundo momento, para a aplicação da sequência de 

atividades. 
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5.1.2.1. Primeiro momento 

 

Iniciei agradecendo a presença dos quatro voluntários e apresentando o 

observador. 

Em seguida entreguei uma calculadora simples a cada um, para 

recordarmos as funções das teclas já utilizadas na primeira sessão. Conforme eu 

apontava para as teclas da calculadora da imagem do pôster, os quatro alunos 

indicavam a função de cada tecla.  

Embora não previsto na preparação da sequência julguei importante 

recordar alguns elementos e operações do conjunto dos números naturais e dos 

números racionais, e respectivos símbolos IN e Q. Incentivei os alunos a 

identificar e a ler o número que aparecia escrito no visor da calculadora.  

Seguem transcrições de alguns diálogos: 

Pesq.                               - Diga uma adição de números naturais. 

Juliano –  Quatro mais seis. 

Luiz - Doze (cálculo mental) 

Jonas   – É 10. 

Pesq. – Como você sabe se é 10 ou 12? 

Jonas - Eu fiz aqui (na calculadora) 

Figura 14 – Parte da transcrição da 2ª sessão (1) 

Neste diálogo fica clara a utilização da calculadora para validar o cálculo 

mental feito por Luiz.  

Pesq. – Diga uma subtração de números naturais. 

Luiz – Sete menos dez. 

Edna – Não vai dar não! Vai ficar negativo. 

Juliano – (Risada) Não dá! É menos contra mais. 

Luiz – Eu sei! 

Pesq. – Qual é o resultado? 

Edna – Menos 10. 
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Luiz – Menos 4. 

Jonas e 
Juliano 

– Menos 6. 

Edna – Aqui fica menos 10 (na calculadora). Eu conferi! 

Pesq. – Olha que interessante! 

Juliano – Dá menos 3. 

Luiz – Dá menos 3. 

Pesq. – Apareceu na calculadora menos 3? 

Edna – O meu dá menos 10, Professor! 

Pesq. – Faz novamente, me deixa ver. 

Luiz – Oh! O menos aqui e o 3 aqui! (na calculadora) 

Edna – Ah! Menos 3! 

Pesq. – E que tipo de número é esse?  

Edna e 
Luiz 

– Abaixo de zero. 

Pesq. – E quando, por exemplo, uma temperatura está abaixo de 

     zero, nós dizemos que é? 

Edna – Negativa. 

Luiz – É como número natural, mas é menos 2, menos 3... 

Edna –Tem números negativos aqui no canto (esquerdo) e os positivos 

   (no direito). 

Pesq. – Mas esta conta não pertence ao conjunto dos números naturais 

    por quê? 

Luiz – Por causa do menos três ali na resposta. 

Pesq. – O menos três está no conjunto dos números naturais? 

Todos – Não! 

Pesq. – Na verdade o menos 3 é um numero inteiro, o conjunto dos 

    números inteiros é o conjunto dos números naturais mais os 

    números inteiros negativos. 

Figura 15 – Parte da transcrição da 2ª sessão (2) 

É possível perceber o interesse despertado pelo fato do resultado da 

operação ter dado um número negativo e a boa conseqüência desse fato que foi 

o de levantar a existência dos números negativos. Parece que, nesse caso, a 

calculadora favoreceu o aparecimento da situação. 

Após o término das operações com números naturais e decimais recolhi 

as calculadoras simples de todos, e iniciei o segundo momento da sessão. 
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5.1.2.2. Segundo Momento 

 

 

Repeti as orientações dadas na 1ª sessão para a realização das 

atividades.  

Entreguei a primeira atividade e ao, longo da sessão, conforme cada um 

terminava uma atividade e a entregava, eu lhe dava a próxima. Mantive a 

calculadora de mesa com Edna da dupla D3 e a outra calculadora, também de 

mesa, foi alternada entre as duplas D4 e D1, sendo que sempre que uma dupla 

não estava com esse tipo de calculadora  ela contava com uma do tipo simples.  

Ao terminar a sessão entreguei uma calculadora simples de presente, 

conforme combinara na 1ª sessão, e agradeci a cada um dos quatro sujeitos a 

participação em minha pesquisa. 

 
 
 
 
5.2. Descrição e Análise 

 

  

A seguir apresento a descrição e análise dos protocolos das atividades 

propostas, enfocando cada dupla, o que é denominado de “análise vertical”. 

Após essas análises, apresento e analiso cada item das atividades para 

possibilitar uma visão do conjunto das resoluções obtidas, o que denominei de 

“análise horizontal”.  
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5.2.1. “ANALISE VERTICAL” 

 

Dupla D1 

 

A dupla constituída por Luiz e Carla foi considerada pela professora como 

tendo um bom rendimento escolar em Matemática. Luiz participou das duas 

sessões e Carla, somente da primeira sessão. 

 Infelizmente, por problemas técnicos de configuração do gravador, este 

não registrou as falas de Luiz, o que fez com que a análise que segue esteja 

baseada em seus protocolos escritos, nas impressões da calculadora de mesa, e 

nas anotações dos observadores. 

 

Atividade 1 

 

Figura 16 – Luiz – Atividade 1 – itens a e b  

 

Nos itens a e b Luiz efetuou cálculo mental e escreveu os quocientes no 

algoritmo da forma simbólica euclidiana, conforme a estratégia E1. Quando foi 

entregar a atividade alertei-o que os itens tinham que ser resolvidos de duas 

maneiras diferentes, foi quando Luiz registrou o algoritmo da divisão, e sem 
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apresentar dificuldade em sua manipulação, utilizou a estratégia E3. O aluno 

resolveu ambos os itens sem utilizar a calculadora simples. 

 

Atividade 2  

 

Figura 17 – Luiz- Atividade 2- Item a 

 

Neste item a, Luiz utilizou primeiramente o algoritmo da divisão e 

apresentou como quociente o número 12. Depois, validou na calculadora a 

divisão. O aluno não justificou por escrito sua resolução. 

 

Figura18 – Luiz - Atividade 2- Item b 

Luiz utilizou a calculadora para resolver o item b. Iniciou digitando 2÷, não 

continuou,  zerou a calculadora e calculou 2 – 24 = –22, zerou novamente e 

voltou a calcular 2 ÷ 24 = 0,0833333333, zerou a calculadora e iniciou a escrever 

o algoritmo da divisão, desistiu e calculou  2 x 24 = 48, desconsiderou também 

esse  cálculo, e registrou a adição: 2 + 24 = 26.  
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Ao entregar o protocolo houve o seguinte diálogo entre o observador e o 

aluno: 

Observ.: - Por que você fez a adição aqui? 

Luiz:       - Como no item a fiz uma subtração, então no item b fiz   
                           uma adição. 

 
Figura 19 -  Parte das notas do observador da 2ª sessão 

Neste item Luiz parece desconhecer o significado matemático da palavra 

“divisor”. Em um primeiro momento e após o mesmo, Luiz tenta dividir 2 por 24, 

confundindo “um número ser divisor de outro” com “um número dividido por 

outro”, que corrobora conclusão de Brown et al (2002) sobre a tendência dos 

alunos em associar o conceito de divisor a ação de dividir. 

É interessante observar a justificativa de Luiz, que parece revelar uma 

crença sobre as questões propostas em Matemática: se fiz uma subtração em 

um momento no próximo deve fazer uma adição, desconsiderando a questão 

proposta. Vale destacar que Luiz resolveu os algoritmos da adição e da 

multiplicação com correção, sem utilizar a calculadora. 

 

 

Figura 20 – Luiz - Atividade 2- Item c 

No item c, Luiz iniciou utilizando a calculadora para realizar: a 

multiplicação, 2 x 24 = 48. A seguir calculou: 2 + 22 = 24 e registrou este cálculo 

na forma de algoritmo no protocolo. Voltou então a utilizar a calculadora e 

digitou: 5 x 4 = 20,  2 x 11 = 22 e 2 x 12= 24, o que configura a estratégia E2,  e 

registrou o cálculo de multiplicação na forma de algoritmo. Voltou a utilizar a 

calculadora para realizar a divisão: 2 ÷ 24 = 0,83333333333...  
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A primeira ação de Luiz parece indicar que o aluno não deu significado 

matemático à questão, isto é, a estrutura da palavra o induziu a multiplicar 2 por 

24. O fato de ter continuado mostra que ele próprio não ficou satisfeito com o 

cálculo. Após registrar por escrito o cálculo obtido na calculadora para a adição, 

mais uma vez o aluno tenta outra solução. Desta vez por tentativa e erro chega 

no número 12, o qual deixa registrado no protocolo. O fato de após registrar o 

resultado correto ele ainda dividir 2 por 24 parece indicar sua incerteza sobre o 

significado do enunciado. 

 

Figura 21 – Luiz - Atividade 2- Item d 

Nesse item d Luiz registrou primeiramente o algoritmo: 24 x 5 = 120, e 

validou o cálculo utilizando a calculadora, mas, assim como no item b, optou 

pelo registro 24 + 5 = 29 sem justificar por escrito sua resolução. Nesta questão 

fica claro o desconhecimento do significado matemático da palavra divisor. 

 

Figura 22 – Luiz - Atividade 2- Item e 

Neste item e Luiz calculou primeiramente na calculadora 4x5=20, 3x5=15 

, 5x4=20 , 4x5=20 escreveu o algoritmo da multiplicação de 5x5= 25, voltou para 

a calculadora e obteve 6x4=24, e então escreveu o algoritmo da multiplicação de 

4x6 =24 no protocolo. Dessa forma buscou por tentativa e erro os múltiplos de 5 

chegando a conclusão de que “não é múltiplo de 5...”, e o fato de afirmar que 
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“...24 é múltiplo de 6” permite deduzir que o aluno conhece o significado 

matemático do conceito de múltiplo. É importante evidenciar que a estratégia de 

tentativa e erro não foi aleatória, pois lhe possibilitou justificar que 24 não é 

múltiplo de 5.  

Luiz demonstrou possuir o domínio dos algoritmos de adição, 

multiplicação e da divisão, e deixou implícito que realiza conexão entre as 

operações de adição e multiplicação. O aluno mostrou uma concepção 

operacional em fase de interiorização do conceito matemático de múltiplo, pois 

mostrou estar ligado ainda ao processo de multiplicação e desconhecer o 

significado matemático do conceito de divisor de um número inteiro. 

Pela resolução dessa atividade não fica claro que o aluno faça conexão 

entre a operação de multiplicação e a divisão. 

 

Atividade 3 

 

 

Figura 23 – Luiz - Atividade 3- Item a 

Neste item a, embora o aluno estivesse com a calculadora de mesa, ele 

não a utilizou. Luiz completou o algoritmo dado por cálculo mental. Sua resposta 

parece evidenciar que o aluno não dá significado ao resto da divisão entre 

números naturais. Castela (2005) destaca em sua pesquisa que o resto é o 

elemento que os alunos têm maior dificuldade em associar aos outros elementos 

do algoritmo da divisão. 

 O fato de não ter sequer tentado validar sua resposta 5x4=23 parece 

indicar a falta de hábito em validar os cálculos. 
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Figura 24 – Luiz - Atividade 3- Item b 

 Luiz neste item b calculou mentalmente: 15+4=19 e validou seu cálculo 

na calculadora: 19–15=4 e registrou no algoritmo da divisão. O aluno justificou 

pelo algoritmo da subtração: 19–15=4. 

 Mais uma vez, Luiz mostra fazer a conexão entre a adição e a subtração. 

 

 

Figura 25 – Luiz - Atividade 3- Item c 

No item c, Luiz realizou a subtração: 21 - 20=1, e justificou  pela 

subtração: 21-20=1 sem sentir necessidade de validar pela calculadora.  

 

 

Figura 26 – Luiz - Atividade 3- Item d 
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Luiz neste item d iniciou utilizando a calculadora para realizar diversos 

cálculos: 6÷5=1,2; 5÷5=1; 7÷5=1,4 , 9÷9=1,  6+5=11, 6x6=36, 6x5=30 , 5x3=15 

6x5=30 e completou o algoritmo no protocolo da atividade com o número 6, 

configurando a estratégia E3. 

Pela justificativa escrita “porque 6x5=30”, Luiz parece estabelecer uma 

conexão entre o quociente e o número que está dividindo o dividendo. 

 Desta forma o aluno mostrou uma concepção operacional em fase de 

interiorização entre alguns dos elementos do algoritmo da divisão.  

 

Atividade 4 

Para a realização desta atividade Luiz utilizou a calculadora simples. 

Dois alunos do 6º ano resolveram a divisão 13 ÷ 2 no conjunto dos números naturais, assim:  

João fez a seguinte conta no caderno: 

 

Maria usou a calculadora e copiou o resultado da tela: 

 

Observe as duas respostas, responda e justifique: 

 

 

 

Figura 27 – Luiz- Atividade 4 
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Luiz iniciou a resolução deste item a, registrando no protocolo o algoritmo 

da divisão: 13 ÷ 6 = 2, e trocou rapidamente 2 por 6 no algoritmo, obtendo: 13 ÷ 

2 = 6 e resto 1 conforme o algoritmo apresentado na questão. Utilizou a 

calculadora simples para realizar a divisão: 13÷2=6,5. Nesse momento Luiz 

respondeu Sim, passou para o item b e depois voltou a esse item e acrescentou 

“Porque 2 x 6 = 12”, parou durante alguns instantes, e continuou completando a 

resposta com  “e é o divisor”.  

Neste caso parece que Luiz considerou 2 como divisor de 13 no sentido 

do que está disseminado na nomenclatura escolar, isto é divisor é o número pelo 

qual 13 está sendo dividido, independente de ter um resto diferente de zero ou 

não, assim como os sujeitos da pesquisa de  Zazkis (2001). 

No item b, Luiz, realizou o algoritmo da multiplicação: 13 x 2 =26, e 

justificou dizendo que “se soma os 2 é duas vezes o treze”, o que me parece que 

está fazendo relação entre a soma de 13 com 13 e a multiplicação  de 2 por 13.  

As resoluções de Luiz nessa atividade indicam que o aluno não dá 

significado matemático aos conceitos de “ser divisível por” e “ser divisor de”. 
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Atividade 5 

Na resolução desta atividade Luiz não utilizou a calculadora em nenhum 

momento, mesmo estando disponível. 

 

            

Figura 28 – Luiz - Atividade 5 

No item a de acordo com o observador Luiz resolveu esta atividade sem 

titubear. Luiz destacou o número 5 na fatoração de B e respondeu: “porque a 

coluna do B tem 5”, o que indica que o aluno identificou B com sua 

decomposição em fatores primos. B é divisível por 5,  por estar presente na 

fatoração, embora não tenha expressado formalmente que era um dos fatores de 

B. Desta forma, considero que Luiz utilizou a estratégia E2. 

Foi observado nos itens b e c que o aluno por uma interpretação 

diferenciada criou os números: A = 3 x 6 e C = 4 x 8  e destacou em cada item 

respectivamente, o número 6 e o 4 como fatores de A e de C respectivamente.  

Nota-se nesta atividade que mesmo com o fácil acesso a calculadora o 

aluno não a utilizou para conhecer e/ou validar suas respostas. Como Luiz 

simplesmente destacou um fator nos números A, B e C, pode ter ocorrido o que 

Brown et al  (2002)  chamam de características de superfície. O aluno ao ver um 

número na representação fatorada de outro número, reconheceu aquele fator 

como “divisor” do número fatorado, sem reconhecer as operações aritméticas 

envolvidas. No entanto, é possível conjecturar que o fato de Luiz ter 
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demonstrado conhecer o significado matemático de múltiplo e nesta atividade ter 

interpretado o B como divisível por um de seus fatores, parece indicar que Luiz 

relaciona o fato de um número natural X ser múltiplo do número natural Y, com X 

ser divisível por Y. Isso segundo Brown, indicaria que o aluno já tem as 

propriedades estruturais da multiplicação e da divisão. Desta forma, Luiz pode 

simplesmente destacar um fator para indicar se o número é “divisível por” o que 

pode indicar que Luiz tenha uma concepção condensada da relação reversa 

entre multiplicação e divisão de números naturais.  

As análises dos protocolos das duas sessões permitem concluir que 

 O uso das calculadoras contribuiu para a explicitação da concepção de 

divisibilidade de Luiz. 

 Em relação a concepção de divisibilidade, Luiz  no item a das atividades 3 

e 4 mostrou não dar importância ao resto o que me leva a afirmar que o 

aluno não domina todas as relações  entre os elementos do algoritmo 

da divisão. 

 Luiz mostrou uma concepção operacional em fase de interiorização do 

conceito de múltiplo de um número natural, e interpretou corretamente o 

termo “divisível por” na última questão. 

  O aluno explicitou desconhecer o significado matemático do conceito de 

divisor de um número natural. 

 O aluno mostrou ter uma concepção em fase de condensação da relação 

reversa entre as operações de multiplicação e divisão nos números 

naturais. 

 Além disso, as análises propiciaram destacar que Luiz reconhece as 

conexões entre a adição e subtração e adição e multiplicação de números 

inteiros. 
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Dupla D2 

Lembro que a dupla constituída por Edna e Bruno foi considerada pela 

professora de matemática como tendo um rendimento escolar mediano. Edna 

participou das duas sessões e Bruno, somente da primeira sessão.  

Atividade 1 

 
 

Figura 29 – Edna – Atividade 1 

No item a, Edna calculou mental e rapidamente o resultado, e como 

segunda maneira de cálculo usou a calculadora de mesa, configurando a 

estratégia E2, e registrou o quociente nos algoritmos. É interessante notar que 

ela validou seu cálculo pela calculadora, mostrando compreender a conexão 

entre a divisão e a multiplicação. Edna ainda realizou a divisão de 2 por 18 

encontrando 0,11111111111 na calculadora e abandona o cálculo. Somente 

após, o uso da calculadora, Edna montou os algoritmos da divisão. No item b, 

primeiramente a aluna utilizou a calculadora, utilizando a estratégia E2, o 

protocolo da calculadora esclarece a validação por meio da multiplicação de 3x6, 

e como segunda maneira de resolver o problema, Edna montou os algoritmos da 

divisão, configurando o uso da estratégia E3. Vale destacar que em ambos os 

itens Edna validou a divisão realizada a ÷ b=c, pela multiplicação de c x b=a. 
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Atividade 2 

 

Figura 30 – Edna – Atividade 2 – Item a 

Neste item a, Edna utilizou primeiramente a calculadora, isto é, utilizou E2 

e validou pela calculadora seu resultado pela multiplicação. Depois apresentou o 

algoritmo da divisão, utilizando a estratégia E3. A aluna justifica sua resposta pelo 

algoritmo da divisão. 

 

Figura 31 – Edna – Atividade 2 – Item b 

No item b, Edna utilizou a calculadora, dividindo 2 por 24 obtendo 

0,0833333333. O que mostra que não reconhece o significado matemático da 

palavra “divisor”. A estratégia da aula confirma conclusão de Brown et al (2002)  

que afirmam que há uma forte tendência dos alunos em associar a palavra 

divisor com a ação de dividir, e ainda, parece que ela interpretou a questão como 

sendo: quanto é 2 dividido por 24, induzida pelo item a da questão. 

Nesta questão fica patente que a aluna não percebe 0,083333.... como 

um número, pois justificou seu resultado afirmando que 2 dividido por 24 dá 

“infinitos números”. Embora a aluna tenha confundido a questão, mostra que 

sabe que para que um número seja divisível por outro em se tratando dos 

números inteiro, é necessário que o resultado seja um número inteiro. Também 

considero que a aluna soube interpretar o que o visor da calculadora estava 

mostrando, e com palavras simples mostrou que o número decimal não 

terminava ali, tinha infinitos 3.  
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Figura 32 – Edna – Atividade 2 – Item c 

Para responder o item c Edna realizou por tentativa e erro várias 

multiplicações utilizando os números dados no enunciado, realizou uma divisão 

de 2 por 24 encontrando um número racional, voltou para as multiplicações por 

2, encontrando 2 x 12=24 e justificando pelo algoritmo da multiplicação.  

 Vale destacar que Edna aparentemente não relacionou os itens a, b e c 

que expressavam as ideias equivalentes de divisibilidade. 

 

Figura 33 – Edna – Atividade 2 – Item d 

No item d, a aluna deixa claro que desconhece o significado matemático 

da palavra “divisor”, pois, divide 5 por 24 e depois divide 24 por 5 na calculadora 

e conclui que 5 não é divisor de 24 porque  24 dividido por 5 dá 4,8 que não é 

um número inteiro. A aluna novamente associa “divisor” a ação de dividir.  

  

Figura 34 – Edna – Atividade 2 – Item e 
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Edna no item e logo ao ler a questão perguntou-me “Professor, múltiplo é 

multiplicação não é?”. Não respondi a questão em respeito à investigação que 

estava sendo realizada. Acreditando que os termos eram sinônimos a aluna 

realizou a multiplicação na calculadora e justificou por escrito. Brown et al (2002) 

em sua pesquisa relatam que é típico ao aluno associar o conceito de múltiplo de 

um número inteiro com a ação de multiplicar. 

A aluna mostrou possuir o domínio dos algoritmos da multiplicação e da 

divisão, no entanto, demonstrou desconhecer o significado matemático das 

palavras “divisor” e “múltiplo”.  

A análise dos protocolos da atividade 2 permitem concluir que Edna faz 

conexão entre as operações de divisão e multiplicação, porém não dá significado 

matemático aos conceitos de “divisor” e de “múltiplo”. 

 

 

Atividade 3 

 

                     

Figura 35 – Edna – Atividade 3 – item a  

 

 Edna ao ler o enunciado da questão: “Descubra o número natural 

desconhecido, das divisões abaixo e justifique” entabulou o seguinte diálogo com 

o pesquisador:  
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Edna: – Professor, número natural é um ou são dois? 

Pesq.: – Como assim? 

Edna: – Aqui oh! Descubra o número natural desconhecido, das divisões 

abaixo e justifique cada. É um só, não é? Porque se fossem naturais, é 

mais de um. 

Pesq.: – Exatamente, por exemplo, 45 é um número natural, 100 é outro 

número natural. 

Edna: – Não são dois, 4 e 5? 

Pesq.: – Não, 45 é um número natural com 2 algarismos. 

Edna: – Ah! Entendi! 

 *Barulho da impressão da calculadora de mesa. 

Edna: – Professor, já sei, é muito fácil, é 23 dividido para 5. Não dá! 

 *Barulho da impressão da calculadora de mesa. 

Edna: – É igual a 4. Acertei, já sei a resposta. 

Figura 36 – Parte da transcrição da 2ª sessão (3)  

 Note-se que para Edna um número natural é um número de um algarismo, 

isso talvez se deva ao fato de que em alguns livros o conjunto dos números 

naturais é apresentado como sendo IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...}, podendo 

ocasionar um obstáculo didático35, para aquele aluno que não compreende o 

significado das reticências.   

No item a Edna utilizou a calculadora para calcular 23÷5=4.6, e em 

seguida, Edna calculou 5x4=20, demonstrando entender o valor 4,6 da 

calculadora como 4 inteiros. Registra o quociente no algoritmo da divisão e 

justifica descrevendo sua estratégia de resolução. 

É interessante destacar que o pesquisador percebendo que a aluna não 

havia justificado seu resultado alertou-a, ela recorreu a impressão da calculadora 

de mesa para rever os cálculos realizados, e afirmou “é fácil de lembrar, por que 

                                                 
35

 Uso o termo “obstáculo didático” conforme Almouloud (2007) que específica que esse tipo de obstáculo 

nasce da escolha de estratégia de ensino que permitem a construção, no momento da aprendizagem, de 

conhecimentos cujo domínio de validade é questionável ou incompletos que, mais tarde, revelar-se-ão 

como obstáculos ao desenvolvimento da conceituação (ALMOULOUD,2007,p.141-142) 
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as coisas ficam anotadas aqui”. Fica aqui registrado mais um benefício do uso 

da calculadora de mesa, que imprime os resultados. 

 

Figura 37 – Edna – Atividade 3 – Item b 

 Neste item não há anotação dos observadores sobre a sequência da 

resolução de Edna. Dessa forma fica a dúvida se primeiramente ela somou 

15+4=19 ou se iniciou utilizando a calculadora para obter 3x5=15, e seguiu 

calculando 15+4=19, e depois validou seu resultado pela calculadora. Note-se 

que ao obter 19÷5=3,8 a aluna percebe que o quociente é 3. Em sua justificativa, 

Edna esclarece que calculou 15+4=19 e acrescentou que 19÷5=3. De qualquer 

forma Edna demonstra que conhece a conexão entre as operações de adição e 

de subtração. 

 

 

Figura 38 – Edna – Atividade 3 – Item c 

Ao ler o item c Edna exclamou: “Nossa! A c tá fácil, é só colocar o 

resultado” e colocou o resultado de seu cálculo de 21-20. Em seguida validou o 

quociente dado utilizando a calculadora para realizar a multiplicação: 4x5=20. 

Edna justificou pelo algoritmo da subtração 21-20=1. 
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Figura 39 – Edna – Atividade 3 – Item d 

Edna observando o item d exclama: “Nossa, a d também é difícil!”.  Edna 

iniciou a procura do número pelo qual 30 foi dividido por tentativa e erro na 

calculadora: 4x5=20, 5x3=15, daí pensou 5x5=25, conforme justificativa 

registrada no protocolo e então, calculou novamente pela calculadora 5x6=30. 

Isso configura a estratégia E3. 

A observação da resolução desta atividade realizada por Edna, permite 

considerar que ela domina as relações entre os elementos do algoritmo da 

divisão, estabelece relações entre o dividendo, quociente, “número pelo qual irá 

dividir” ou divisor e o resto, realizando nos momentos de validação conexão 

entre a divisão e a multiplicação, desta forma Edna dá significado ao algoritmo 

de Euclides. 

Vale destacar dois procedimentos: o primeiro, é de validar as operações 

utilizando a calculadora e em conjunto com cálculo mental, e o segundo, é  

quando Edna realiza uma divisão que resulta em um quociente racional, a aluna 

identifica a parte inteira do número e dá como resultado somente um número 

pertencente ao conjunto dos inteiros em que é dada a divisibilidade. Infelizmente, 

as questões não permitiram verificar explicitamente o estatuto que os alunos dão 

ao resto. 

Outra observação importante é a de que Edna neste item utilizou 

alternadamente a calculadora com o cálculo mental, tornando explicito que a 

aluna estava consciente da pertinência dos resultados obtidos na calculadora em 

relação a questão dada, dessa forma a calculadora foi utilizada como ferramenta  

de modo crítico.  
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Edna demonstrou nesta atividade uma capacidade estratégica de 

resolução e de investigação de suas hipóteses. A calculadora beneficiou a 

aprendizagem e o desenvolvimento de capacidade crítica sobre o número, 

confirmando sugestão dos PCN (BRASIL, 1998). Desta forma a aluna mostrou 

uma concepção operacional na fase de condensação, por conseguir olhar para o 

algoritmo da divisão como um todo. 

 

Atividade 4 
 

Dois alunos do 6º ano resolveram a divisão 13 ÷ 2 no conjunto dos números naturais, assim:  

João fez a seguinte conta no caderno: 

 

Maria usou a calculadora e copiou o resultado da tela: 

 

Observe as duas respostas, responda e justifique: 

 

 

 

Figura 40 – Edna – Atividade 4 

Quando a aluna entregou essa atividade o pesquisador entabulou o 

seguinte diálogo com ela: 
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Pesq.: – Só para entender melhor. Aqui você colocou que não, dois não é 

divisor de treze, mas treze pode dividir dois. 

Edna: – Ahã! 

Pesq.: – E aqui no item b? 

Edna: – Sim, até porque treze dividido para dois é seis. Porque até que eu 

saiba, dois dividido para treze dá infinitos números. 

Figura 41 – Parte da transcrição da 2ª sessão (4)  

As resoluções e falas de Edna em relação a essa questão deixam claro 

que Edna não dá significado matemático aos conceitos de um número ser divisor 

de outro e de um número ser divisível por outro no conjunto dos números 

inteiros. Entretanto, a aluna sabe que na divisão de números naturais, quando se 

divide um número a por um numero b, com a < b, se obtêm um número decimal 

não natural, pois afirmou que 2 ÷ 13  resulta “em infinitos números”, sua forma 

de dizer que é uma dízima periódica, por isso considerou que 2 não é divisor de 

13. Por outro lado afirma que 13 é divisível por 2, porque levou em conta a 

divisão de João.  
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  Atividade 5 
 

 
 

                      
 

Figura 42 – Edna – Atividade 5  

Edna utilizando à calculadora encontra o número natural B igual a 30 e 

realiza a divisão por 5, por 6 e por 7.  

A resolução de Edna é baseada em sua interpretação de que um número 

é divisível por outro se o resultado dá um número decimal exato, não levando em 

conta o resto, isto é, interpretando a palavra “divisível” como “pode ser dividido”, 

o que Zazkis (2002) diz ser uma interpretação razoável devido a estrutura da 

palavra que conduz a outros significados matemáticos. Mais uma vez 

confirmando seu desconhecimento do significado matemático de “ser divisível 

por”. 

 Parece que sua resolução para a questão de “B ser divisível por” foi 

baseada em de ações imediatas, semelhantes a de Alice na pesquisa de Brown 

et al (2002) e de acordo com esses autores esse tipo de ação não é algo que 

possa direcionar ações futuras. 

As análises propiciadas não só pelas resoluções, mas também pelas falas 

de Edna, que se mostrou comunicativa, interessada e curiosa, fazendo 
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perguntas e respondendo prontamente a todas as questões solicitadas nas duas 

sessões, permitem concluir que:  

 

 O uso da calculadora de mesa, durante toda a segunda sessão, contribuiu 

para a explicitação da concepção de divisibilidade de Edna.  

 Edna mostrou fazer uso crítico da calculadora ao intercalar o cálculo 

mental com os resultados impressos, além de utilizá-la também para 

validar seus resultados. 

 Em relação à concepção de divisibilidade Edna demonstrou dominar o 

algoritmo da divisão e as relações entre seus termos, tendo dado 

mostras de que faz conexão entre as operações de multiplicação e 

divisão. No entanto, Edna deixou claro que desconhece o significado 

matemático dos conceitos de múltiplo e de divisor de um número inteiro 

e de um número ser divisível por outro número no conjunto dos números 

naturais. Dessa forma concluo que Edna apresentou uma concepção 

operacional em fase de condensação do algoritmo da divisão e uma 

concepção operacional em fase de interiorização de divisibilidade dos 

números inteiros.  

 Alem disso, as análises propiciaram inferir que Edna estabelece conexão 

entre as operações de adição e subtração dos números naturais.  
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Dupla D4 

 

Esta dupla, constituída por Jonas e Juliano, foi considerada pela 

professora de Matemática como tendo um rendimento escolar mediano.  

Durante esta segunda sessão a dupla apresentou dificuldade em trabalhar 

em conjunto, em várias ocasiões um acusava o outro de querer resolver tudo 

sozinho. Dessa forma o pesquisador teve que intervir em algumas das “disputas” 

para reconduzi-los a resolução da atividade. 

Atividade 1 

 

 

Figura 43 -  Jonas e Juliano – Atividade 1 

Ao iniciar a resolução dos itens a e b Juliano ficou com a calculadora de 

mesa e calculou: 18÷2=9 e 18÷3=6, e depois registrou os cálculos no protocolo 

(os algoritmos da divisão que aparece no item a a direita e o que aparece no 

item b a esquerda da figura). E feito isso Juliano quis entregar a atividade. Jonas 

então, decidiu refazer os cálculos na calculadora enquanto Juliano afirmava: “Tá 

certo não precisa”. Refeitos os cálculos por Jonas, este percebeu que o 

enunciado solicitava duas maneiras diferentes de resolução e então registrou o 

algoritmo da divisão de 18÷2=4, enquanto Juliano comentava: “Olha lá, vai ficar 

igual ao meu [...] Então tá, vai faz aí! Esse moleque é doido!”, a seguir Jonas 

abandonou o cálculo, e Juliano riscou o algoritmo feito anteriormente para 

18÷3=6, e acrescentou o algoritmo na forma simbólica euclidiana 18:3=6. 
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Assim, concluo que Juliano utilizou a calculadora de mesa para obter o 

resultado do cálculo, caracterizando a estratégia E2, e Jonas a utilizou para 

validar o resultado, no entanto, parece que Jonas não utilizou o resultado do 

cálculo, pois, registrou 18÷2=4. Possivelmente, Jonas tenha se irritado com a 

pressão exercida sobre ele por Juliano e não atentou ao que estava registrando, 

pois abandonou a atividade. 

É importante observar que ambos não completaram o algoritmo da divisão 

com resto. Castela (2005) afirma em sua pesquisa que o resto é o termo que os 

alunos têm maior dificuldade de relacionar com os demais (CASTELA, 2005, 

p.143). 

 

 Atividade 2  

Nesta atividade a dupla trabalhou com a calculadora simples. 

 

 

Figura 44 – Jonas e Juliano – Atividade 2- Item a 

Neste item a Juliano utilizou a calculadora para realizar a divisão: 

24÷2=12 e comentou que 12+12=24. Jonas, então, registrou o algoritmo da 

divisão no protocolo.  

Juliano validou mentalmente o resultado relacionando a divisão 24÷2=12 

com a multiplicação 24 = 2x12 e esta com a adição 12+12=24. Isso indica que 

fez conexão entre as três operações. A dupla não justificou por escrito o item. 
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Figura 45 – Jonas e Juliano – Atividade 2- Item b 

 

A seguir apresento parte do diálogo que a dupla estabeleceu para 

responder este item. 

Jonas: – [...] 24 dois pontos, e o que mais?  

Juliano: – Faz a conta 

Jonas: – Dois 

Juliano: – Coloca 2 x 12. 

Jonas: – Certo 

Jonas: – Vou colocar 3 x, 2 ÷,... (calculadora) 

Juliano: – O que você fez? 

Jonas: – Eu fiz do mesmo jeito, 2 x 12 é 24, do jeito diferente tem que ser 

dividido.  

Jonas:  – Está errada. 

Juliano: – Está escrito divisor, dividido é divisor 

Jonas: – Divisor é vezes? 

Juliano: – Vamos deixar 

Figura 46 - Jonas e Juliano – Parte da transcrição da 2ª sessão (5) 

Esse diálogo esclarece o fato dos alunos não conhecerem o conceito 

matemático de “divisor”. Porém também nos esclarece que nessa resolução os 

alunos trabalharam em conjunto, não se indispuseram um com o outro.  

Jonas confundiu “um número ser divisor de outro” com “um número 

dividido por outro” e Juliano afirmou que “dividido é divisor”, o que corrobora a 

consideração feita Brown et al (2002) sobre a forte tendência dos alunos em 

associar o conceito de divisor a ação de dividir.. 
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No entanto, Juliano parece entender que se 2x12=24, então 2 divide 24, 

mas o aluno não explicita por escrito. Jonas não concordou com o colega e 

questionou “Divisor é vezes?” e Juliano, demonstrando insegurança  desiste do 

cálculo.  

 

Figura 47 – Jonas e Juliano – Atividade 2- Item c 

Juliano respondeu prontamente que o número é 12, Jonas então, validou 

na calculadora simples e montou o algoritmo da multiplicação: 2x12=24.  

 

Figura 48 – Jonas e Juliano – Atividade 2- Item d 

 

Com a finalidade de elucidar melhor a estratégia realizada pela dupla D4 

no item d, apresento parte do diálogo ocorrido entre seus integrantes. O 

pesquisador teve que intervir na resolução do item pela dupla, pois, seus 

integrantes estavam se desentendendo e iniciando agressões verbais. A dupla 

utilizou a calculadora simples para todos os cálculos realizados. 

Juliano: – 5 é divisor de 24? 

Jonas: – Cinco..., não, não é! 

Juliano: – 5 x 12. 

 [...] 

Jonas: – Não. (5x12) dá 60! Assim, oh! Vamos colocar 5 ÷ 60! Já sei, espera! 

Juliano: – 60 ÷... 

 [...] 
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Jonas: – 60÷120; 90÷ 5. 

Juliano: –.É 24! 

Jonas: – Tem que ser alguma coisa que dê 24. 

 [...] 

Jonas: – Professor! Divisor é o quê? Dividido? 

Pesq.: – Não sei 

Juliano: – Vamos colocar, não é! 

Jonas: – Não tem, eu vou colocar não têm. 

 [...] 

Jonas: – A gente errou! Espera a gente errou! 5 ÷ 24, ah! Não é! É multiplicado! 

Juliano: – Não vai dar! 

Jonas: – Por que? 

Juliano: – Não sei, não vai dar! Que número que multiplicado dá 24? 

Jonas: – Divisão é menos! Divisão não é menos professor? 

Juliano: – Divisão é menos ! (repete dezenove vezes, debochando) 

Juliano: – 5 é divisor de 24? 5 ÷ 24, olha ai! Você quer “apagar”! Ele quer colocar 

zero ponto! 

Jonas: – Eu que estou fazendo! É o que esta aqui na calculadora. 

Juliano: – Coloca o que você quiser, não quer dizer que você manda na dupla. Ele 

quer colocar zero ponto! Zero quadrado? 

Jonas: – É o que está aqui na calculadora, falei que eu ia colocar o que está aqui! 

Pesq.:   – O que você está tentado fazer, Juliano? 

Juliano: – De vezes, é 5 x 24. 

Pesq.: – E você Jonas, o que está pensando em fazer? 

Jonas: – De divisor, de dividir. 

Pesq.: – Você quer fazer o que? 

Jonas: – 5 ÷ 24, que dá isso aqui! (o aluno mostra o visor da calculadora que 

apresenta o número 0,2083333) 

Juliano: – O meu dá 120. 

Jonas: – Espera ai! Tem que ser um número que dividido por 5 dê 24?                           

Juliano: – Aqui está perguntando, 5 é divisor de 24? Não é, 5 não é divisor de 24. 

Pesq.: – Não é por quê? 

Juliano: – Por que não dá o resultado! Coloca aí não dá o resultado. 

 [...] Longo silêncio no áudio-gravação. 

Figura 49 – Parte da transcrição da 2ª sessão (6) 
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Ao recolher a atividade o pesquisador perguntou a dupla, “porque não dá 

o resultado”, iniciando o seguinte diálogo: 

 

Jonas: – Porque não tem como dividir 24 para dar... 5... para dar 24. 

Pesq.: – Juliano, o que você ia falar? 

Juliano: – Foi 5 ÷ 24, ai apareceu 0,2083333. 

Pesq.: – Esse número não dá? 

Juliano: – Não dá. 

Pesq.: – E você Jonas o que você pensou? Você falou que fez um monte de 
conta. 

Jonas: – Vezes e divisão, 5 x 24, mas não deu. 

Figura 50 – Parte da transcrição da 2ª sessão (7) 

Nesse item Jonas ficou com a calculadora simples, realizando diversos 

cálculos, o que parece ter irritado Juliano, que tomou o papel e a calculadora de 

Jonas. Após realizar os cálculos Juliano concluiu e escreveu “não é, porque não 

dá o resultado”. 

Os elementos da dupla confirmam desconhecer o significado matemático 

da palavra “divisor”, o que está claro é que ambos relacionam “divisor” ao ato de 

dividir, conforme Brown et al (2002). 

 

 

Figura 51 – Jonas e Juliano – Atividade 2- Item e 

A gravação da resolução da dupla deste item e não registra diálogo entre 

Juliano e Jonas. Novamente o pesquisador, quando da entrega do protocolo pela 

dupla, entabulou um diálogo com seus elementos: 
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Pesq.: – O que vocês pensaram ao resolver esse item? 

Jonas: – A mesma coisa, a gente tentou, tentou e não dava. 

Pesq.: – O que vocês tentaram? 

Jonas: –  24 ÷ 5, que deu 4,8. 

Pesq.    –  4,8 não serve? Por que vocês acham que não serve? 

Jonas: – Porque aqui não está mostrando a vírgula (apontando para o item e) e já que 
não está mostrando a vírgula, se nós tirarmos a vírgula vai ficar 48. 

Pesq.: – E 48 não serve? 

Juliano: – Não. 

Pesq.: – Porque vocês acham que não? 

Jonas: – Por que 24... Não, aqui é multiplicado! 

Juliano: – Nós não multiplicamos, não? (acentua com ironia) 

Jonas: – Oh! Vezes 5. Eita! 

Juliano: – Dá 120? 

Pesq.: – Não sei! Eu só estou tentando entender melhor a atividade de vocês. 
Juliano: – Pronto.  

Figura 52 – Parte da transcrição da 2ª sessão (8) 

Observa-se pelo descrito acima que a relação entre os elementos da 

dupla estava desgastada, pois ao resolver a questão parece que não trocaram 

ideia sobre a resolução e quando instados a pensar Juliano caçoou do colega. 

Esse fato pode ter prejudicado o interesse e vontade da dupla em resolver o 

problema proposto, levando os a responderem “não por que não dá resultado”, 

desconsiderando esta resposta e escrevendo “não é”.  

Jonas interpretou a questão “24 é múltiplo de 5” corretamente, pois para 

verificar calculou na calculadora simples: 24÷5=4,8. No entanto não soube 

interpretar esse resultado, embora na primeira sessão tivéssemos discutido 

várias vezes o que significava esse resultado e no primeiro momento da 

segunda sessão tenhamos retomado essa discussão. O que parece indicar que 

há necessidade de mais tempo para a familiarização com a calculadora. Por 

outro lado Jonas ao menos implicitamente fez neste caso conexão entre as 

operações de multiplicação e de divisão.  
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A fala de Juliano permite afirmar que ele não dá significado matemático a 

palavra “múltiplo” o que pode ter contribuído para seu desinteresse em retomar a 

resolução do problema. 

 

Atividade 3 
 

 

 

Figura 53 – Jonas e Juliano – Atividade 3 - Item a 

No item a Jonas iniciou calculando 23÷5=4,6 na calculadora simples e 

falou e registrou no protocolo o algoritmo da divisão substituindo 4,6 por 46. 

Juliano pediu a calculadora a Jonas e refez o cálculo e registrou no algoritmo da 

divisão o quociente como sendo 4,6, em seguida registrou o algoritmo da divisão 

23÷5=4 com resto 3. Finalmente, Jonas validou o resultado pela calculadora e 

justificou a resolução escrevendo: 4x5 é 20.  

Jonas desconsiderou a vírgula apresentada no visor da calculadora e 

registrou 46 ao invés de 4,6, mostrando mais uma vez não dar significado ao 

ponto apresentado no visor.  Tal dificuldade também é detectada  na pesquisa 

de Guinther (2009). 

Vale destacar que Juliano estranhou o resultado expresso pelo 

companheiro (quarenta e seis), e decidiu calcular novamente 23÷5 . Esse aluno 

utilizou a calculadora de forma crítica. 
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Figura 54 – Jonas e Juliano – Atividade 3- Item b 

Nesse item, Juliano iniciou a questão dizendo que o dividendo valia 15 e 

justificou “por que 3x5 é 15”. Jonas após utilizar a calculadora para realizar a 

multiplicação: 3x5=15, disse a Juliano que ele estava errado: “3x5 é 15, ia dar 

aqui em cima, 15 – 15, zero,..., quatro?” registrou o algoritmo da divisão com o 

dividendo valendo 18 para ilustrar seu argumento, notou que errou e corrigiu 

sobrepondo o algarismo 9 no lugar do 8. 

 Juliano não aceita a resolução de seu companheiro dizendo: “Ele quer 

fazer a conta na mente, em vez de fazer na calculadora” e depois reafirmou “Eu 

fiz a conta aqui (calculadora simples) 15÷5 dá 3”. Jonas afirmou que o colega 

estava certo e desenvolveu outro algoritmo da divisão explicando a resolução ao 

seu companheiro. 

  Apresento parte da discussão desse item contendo a explicação de 

Jonas e um “exemplo” que desenvolveu no verso da folha. 
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Jonas:   – Vai ter esse número, a gente quer saber um número maior do que esse, 
igual a esse ou menor, já que não tem um número igual a esse, vai ter que 
ser um menor, 3 x 5, aí da 15 oh! Agora a gente tem que saber o primeiro. 

Jonas: –Eu vou dar um exemplo para você. Posso dar um exemplo, professor? 
Juliano: –Coloca a resposta que você quer. 

Jonas: 
 

– Oh! Eu vou dar um exemplo, 19 ÷ 5, faz  conta aí, 5 x 3, 15, aí eu coloco 

aqui em baixo, quanto que é 9 menos 5?   

                                            

Juliano: – Quatro. 

Jonas: – Viu como que é?! 

Juliano: – Faz do jeito que você quer ai! 

Figura 55 – Parte da transcrição da 2ª sessão (9)  

Com essa explicação de Jonas posso concluir que ele domina o algoritmo 

da divisão e as relações entre seus elementos. O mesmo não ocorre com 

Juliano. Ele aparentemente desdenha da explicação de Jonas, pois ele calculou 

o produto do quociente por 5 e desconsiderou o resto 4, conforme com o que 

fizera na atividade 1, acabando por desistir da resolução do item.  

Juliano se serviu da calculadora para validar o cálculo de 3x5=15, 

confirmando pela divisão: 15÷5=3. Isso quer dizer que faz conexão entre as 

operações de multiplicação e divisão dos números inteiros. 

Neste caso é preciso considerar a afirmação de Campbell (2002) ao tratar 

do alcance propiciado pela conexão entre as operações de multiplicação e 

divisão nos números inteiros, no relato de pesquisa com estudantes36: 

  

                                                 
36

 Na tradução que segue o que aparece em itálico foi acrescentado para facilitar a compreensão do texto. 
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Não levando em conta outros fatores envolvidos, os diversos 
resultados (da pesquisa relatada) indicam que a relação entre a 
divisão de números inteiros com resto e o teorema da 
divisão(teorema de Euclides),...não era evidente para a maioria 
dos participantes deste estudo (tradução livre do autor).37 

Assim, concluo que Juliano relaciona as operações de divisão e 

multiplicação nos números inteiros, mas não dá sentido ao resto do algoritmo da 

divisão, que corrobora com Castela (2005) ao destacar a dificuldade dos alunos 

em associar o resto aos outros elementos do algoritmo da divisão. 

Vale destacar que Jonas mostra estabelecer conexão entre as operações 

de adição e subtração. 

 

 

Figura 56 – Jonas e Juliano – Atividade 3- Item c 

Neste item não houve discussão, Juliano disse que: “quatro vezes cinco é 

vinte, e fica 1”  e completou o algoritmo da divisão e justificou. 

 

 

Figura 57 – Jonas e Juliano – Atividade 3- Item d 

Neste item Jonas após observar o algoritmo dado disse que o número 

desconhecido é 6, tendo feito esse cálculo mentalmente. Juliano realizou na 

calculadora a validação pela multiplicação 5x6=30 e escreveu o algoritmo da 

                                                 
37

 …dispite many other possible factors involved, these diverse results indicate the relation between whole 

number division with remainder and the division theorem,…, was not evident for most of the participants in 

this study. (CAMPBELL, 2002,p.30-31) 
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divisão. Jonas justificou a divisão pela multiplicação de 5x6=30, ou seja, utilizou 

a estratégia E1. 

Note que neste caso Juliano não apresentou dificuldades ao validar o 

algoritmo da divisão pela multiplicação pelo fato deste apresentar resto igual a 

zero.  

As análises feitas sobre a produção desta dupla levam-me a concluir que 

Jonas além de estabelecer conexão entre as operações de multiplicação e 

divisão e adição e subtração nos números inteiros, domina as relações 

existentes entre os elementos do algoritmo da divisão, o que permite afirmar que 

ele explicitou ter uma concepção operacional em fase de condensação sobre o 

algoritmo; e que Juliano faz a conexão entre as operações de multiplicação e 

divisão, porém, ao manipular o algoritmo da divisão, mostra não dar sentido ao 

resto da divisão, manifestou então,  uma concepção operacional em fase de 

interiorização do algoritmo da divisão. 

A calculadora simples foi utilizada pela dupla tanto como elemento de 

cálculo quanto para validar seus cálculos. No entanto, o fato de não terem 

interpretado o resultado 4.6 do visor como 4,6, número não inteiro, embora tenha 

sido trabalhado durante a familiarização na 1ª sessão, indica que não foi 

suficiente o tempo dedicado a esse ponto. 
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Atividade 4 
 

Dois alunos do 6º ano resolveram a divisão 13 ÷ 2 no conjunto dos números naturais, assim:  

João fez a seguinte conta no caderno: 

 

Maria usou a calculadora e copiou o resultado da tela: 

 

Observe as duas respostas, responda e justifique: 

 

        

 

Figura 58 – Jonas e Juliano – Atividade 4 

Juliano iniciou a atividade lendo alto o enunciado da questão até o final do 

item a. Jonas calculou: 13÷2=6.5, na calculadora de mesa e iniciou o seguinte 

diálogo: 
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Jonas: - Dá seis ponto cinco. Tá errado! 

Juliano - O da Maria está certo. 

Jonas Repete o cálculo de 13÷2=6.5 na calculadora 

Juliano - 2 dividido por 13 dá quanto? 

Jonas  -O dela está certo. 

Juliano - Agora justifica.  

Jonas - Porque na calculadora está certo 

Figura 59 – Jonas e Juliano – Parte da transcrição da 2ª sessão (10) 

O diálogo acima permite concluir que cada um da dupla estava focando 

uma questão: Jonas parece que estava validando o resultado de Maria e nesta 

atividade interpretou corretamente o ponto do visor da calculadora como sendo 

vírgula do número racional, e Juliano estava interpretando a questão 2 é divisor 

de 13 como sendo 2 é divisível por 13. Isto mostra que não compreenderam o 

problema como um todo, descontextualizaram o mesmo.  

O seguinte diálogo ocorreu quando a dupla observava o item b: 

Juliano - Treze dividido por 2. 

Jonas Registrou na calculadora esse cálculo pela 3ª vez e exclama:  - A mesma 
coisa!....Ah! Já não entendi... Aqui é treze... 

Juliano Porque hein? 

Jonas Escreve porque no papel... 

Figura 60 – Jonas e Juliano – Parte da transcrição da 2ª sessão (11) 

Juliano copiou o algoritmo expresso na atividade e registrou “não” e “por 

que no papel do caderno não há vírgula”. 

 Ao entregarem a atividade, o pesquisador perguntou, “2 é divisor de 13, 

sim ou não?”,  e ocorreu o seguinte diálogo: 
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Juliano: – Sim 

Pesq.: – Por que sim? 

Jonas: – Não 

Pesq.    – Por que não? 

Jonas: – Porque no papel não tem vírgula e o (papel) dá calculadora já vem com 
a vírgula. 

Figura 61 -  Jonas e Juliano – Parte da transcrição da 2ª sessão (12) 

Juliano confirmou o fato de que interpretou um número ser divisor de outro 

como simplesmente dividir o número pelo outro.  

 Jonas pela resposta dada ao pesquisador ao dizer que 2 não é divisor de 

13, embora não tenha justificado parece que estava mostrando que interpretava 

corretamente a questão.  

Nessa atividade o diálogo embora amigável, parece explicitar que os 

elementos da dupla não estavam “sintonizados”, isto é, não estavam falando da 

mesma coisa.  

Atividade 5 

 

Figura 62 – Jonas e Juliano – Atividade 5 
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A seguir apresento parte do diálogo que a dupla estabeleceu para 

responder esta atividade. 

Jonas: - Seja B igual a dois vezes três vezes cinco. O número natural B é 

divisível. Eu não entendi! “B é o quê? Não, você não explicou o que é B! 

Você explicou o que é N, explicou o Q, o B você não explicou!”. 

Pesq.: - Eu sei, mas resolve como você acha. 

Juliano: – Empresta ( a calculadora e a folha da atividade) para mim?...  Dois 
vezes três vezes cinco (é igual a), trinta. 

 
Jonas: – Mas não tem isso! (o trinta) [...]  Mas, você não explicou o do B, a gente 

não sabe o que é B! 

Juliano: - Naturais, naturais. 

Pesq.    – Façam como vocês acham. 

Juliano: -É para justificar, aqui. 

Jonas: - Não, mas o que é B? 

Juliano: - Não tá perguntando o que é B, é para justificar! 

Jonas: - Ah! Não tá perguntando o que é B? 

Juliano: Em tom irônico: - Tá perguntando o que é B?  

Jonas: - Sim, por que... 

Juliano - É o que eu não entendo. Se B, se B, se B,... O que (você) escreveu aí? 

Jonas Respondendo a Juliano: - Sim, por que está na conta 

Pesq. - Você colocou porque está na conta, que conta? 

Juliano: - Ele que colocou! 

Jonas: Jonas apontando para o enunciado:- Aqui, oh! 

Pesq. - Ah! 2 x 3 x 5 

Juliano. Usando a calculadora de mesa diz a Jonas: - Escreve: está errado, duas 

vezes três dá seis. 

Jonas: - Você sabe o significado de B? Eu não sei! 

Juliano: - Aqui, oh! Duas vezes três dá seis! 

Jonas: - Ah, agora eu entendi 

Juliano: - Aleluia![...] 

Jonas: Indicando o 5 do item a) - Tá errado, tem que dá o resultado que tá aqui! 

Juliano: - Por quê? Dois vezes três vezes cinco. 

Jonas: - Dá seis. 

Juliano: Calculando novamente na calculadora de mesa: - Não, dois vezes três 

vezes cinco, é igual a trinta . 
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Jonas: Toma a calculadora , divide 30 por seis e diz: - Espera aí, trinta dividido 

por seis, é cinco. 

Juliano: - Aí, agora sim! 

Jonas; - Aí, eu não falei que era cinco! 

Juliano: - Escreve aí cinco. Dá aqui! Agora eu sei o que tem que colocar. 

Jonas: - Oh! Agora está certo, aleluia! 

Juliano: Lendo o item b) - Agora, por que 6? Naquela lá (1ª sessão), nós fomos os 

primeiros, agora nós somos os últimos. Por que 6? 

Nesse momento só se ouve o barulho da calculadora de mesa pelo 

registro da gravação. 

Jonas: - O resultado não é esse, coloca não, por que o resultado não é esse! Por 

que o resultado é cinco, nós já sabemos isso. 

 

Juliano: 

Lendo o item c) 

- Tá perguntando quatro, mas aqui nem tem quatro! 

Jonas: - Coloca por que seis não é o resultado. Agora coloca a mesma coisa na 

quatro, por que quatro não é o resultado. 

Pesq.: - Resultado do quê? 

Juliano: - Da conta aqui. (apontou para o número inteiro B) 

Figura 63 -  Jonas e Juliano – Parte da transcrição da 2ª sessão (13) 

Esse diálogo esclarece que o número inteiro B representado por um 

produto de fatores foi um obstáculo para a compreensão da atividade por Jonas. 

Juliano interpretou B como sendo uma conta e calculando, chegou ao número 

30. Após um tempo ao examinar o item a Jonas explica que B é divisível por 5 

porque “está na conta” isto é, 5 é um dos fatores desse número. É compreensivo 

que Jonas e Juliano tenham chamado “B” de uma conta, pois, estes alunos 

ainda não estavam habituados a representar um número por uma letra.  

Na realidade não houve nenhum fato que permitisse afirmar que os alunos 

interpretaram o B como um número natural apresentado em seus fatores primos. 

É importante retomar conclusão de Chaparin (2010), ao verificar em sua 

pesquisa com alunos do primeiro ano do ensino médio, que das 19 duplas de 

alunos participantes, nenhuma utilizou a representação em fatores primos de 
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número natural para determinar seus divisores e que sentiram a necessidade de 

determinar o número na forma decimal.  

A dupla ao justificar no item a “sim, por que (5) está na conta”, e no item c 

“não por que quatro não esta na conta” indica que a dupla se baseou em 

características de superfície de acordo com Brown et al (2002).  

O acesso a calculadora proporcionou a Jonas identificar o número 

representado em produto de fatores primos, visto a dificuldade da dupla em 

interpretar o número e ainda um divisor desse número. 

 

 A análise dos protocolos me permite concluir que: 

 O uso das calculadoras contribuiu para a explicitação da concepção de 

divisibilidade de Jonas e Juliano. 

 

A concepção de divisibilidade de cada elemento da dupla me pareceu 

diferente e assim as apresento separadamente: 

Jonas: 

 Deixa claro que faz conexão entre as operações de divisão e 

multiplicação, domina o algoritmo da divisão e as relações existentes 

entre seus elementos. O aluno mostrou conhecer o significado 

matemático do conceito de múltiplo e de um número ser divisível por 

outro, no entanto, deixou claro que desconhece o significado matemático 

do conceito de divisor. Assim, concluo que Jonas apresentou uma 

concepção operacional em fase de condensação do algoritmo da divisão 

e uma concepção operacional em fase de interiorização do conceito 

matemático de múltiplo e de um número ser divisível por outro, por 

estarem ligados ambos a ação de dividir. 

 Além disso, as análises propiciaram destacar que Jonas faz conexão 

entre as operações de adição e subtração de números inteiros. 
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Juliano: 

 Mostrou realizar conexão entre as operações de divisão e multiplicação, 

no entanto, ao manipular o algoritmo da divisão mostra não dar sentido ao 

resto. O que me leva a afirmar que não dominar todas as relações 

entre os elementos do algoritmo da divisão. 

 Também mostrou desconhecer o significado matemático do conceito de 

divisor de um número inteiro,de um número inteiro ser divisível por outro 

e de um número inteiro ser múltiplo de outro número inteiro. Assim 

concluo que Juliano apresentou uma concepção em fase operacional de 

interiorização do algoritmo da divisão. 

 Além disso, as análises propiciaram destacar que Juliano faz conexão 

entre as três operações: divisão, multiplicação e adição. 
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5.2.2. ANÁLISE “HORIZONTAL” das resoluções de cada atividade 

  

 Neste tipo de análise apresento, primeiramente, a figura de um quadro 

resumindo o resultado de cada dupla em cada item para cada atividade, seguida 

da análise do que o quadro permite depreender.  

Atividade 1   

 

Itens 

 

Suj. 

 

Registro 

Escrito Da fala indicando 

cálculo mental 

Do uso das calculadoras para: 

Forma 

simb. Eucl. 

Algoritmo da 

divisão 

Calcular Validar 

 

a 

Luiz L 2º, E 3º 

 

D 2º 

 

18 ÷ 2 = 9  

 

L 3º  E 6º 

 

L 1º, E 1º 

 18 dividido por 2 é 9 

 

  

Edna E  2º :   18 ÷ 2 = 9 

E  5º : 2 ÷ 18 = 0,11... 

E 4º 

9 x 2 = 18 

D4 

 

 

D 3º 

 

  

D 1º: 18 ÷ 2 = 9 

D 4º 

18 ÷ 2 = 9 

 

b 

Luiz L 2º, E 3º 

 

D 2º 

 

18 ÷ 3 = 6 

 

L 3º, E 4º 

 

L 1º 

18 dividido por 3 é 6 

  

Edna  E 1º, D1º 

 

18 ÷ 3 = 6 

 

E 2º 

6 x 3=18 

D4  D 3º 

18 ÷ 3 = 6 

Quadro 2 – Resumo dos resultados de cada item para Atividade 1
38

 

O objetivo visado por esta atividade 1 era de “identificar os recursos que o 

aluno disponibiliza para realizar a divisão entre números inteiros”.  
                                                 
38

 Indico por L iº, E iº, D iº a ordem da resolução de Luiz, Edna e Dupla4 respectivamente. 
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O quadro 1 explicita que todos os sujeitos da pesquisa resolveram o 

cálculo corretamente, por caminhos diversos. Considerando cada coluna do 

quadro observa-se que:  

O registro escrito da divisão na forma simbólica euclidiana foi 

completado corretamente por todos os sujeitos de pesquisa, após outros tipos de 

cálculo mental ou pelo uso da calculadora. 

O registro escrito do algoritmo da divisão foi realizado em 5 de 6 casos 

como uma penúltima ou última maneira de calcular, como mais uma forma de 

fazer o cálculo. É importante notar que a D4 apresentou o algoritmo de forma 

incompleta no item a e no b nem mesmo registrou o algoritmo. Este fato mostra 

que quando possível ou disponível o aluno utilizará outro recurso ao invés do 

algoritmo da divisão. 

A interpretação dos registros da terceira coluna me permite inferir que dois 

dos quatro sujeitos dominam as tabuadas do 2 e um deles, a do 3. O domínio 

das tabuadas parece facilitar o cálculo mental e induzir o sujeito a utilizá-lo antes 

de outros tipos de cálculo, portanto agiliza o processo de cálculo.  

 A quarta coluna mostra que o uso da calculadora para calcular as 

divisões solicitadas ocorreu em 4 dos 6 casos, sendo a primeira ou a segunda 

maneira de calcular. O único sujeito que não utilizou a calculadora para calcular 

a divisão foi o que calculou mentalmente, o que parece indicar sua certeza sobre 

o resultado de seu cálculo.  

 O uso da calculadora para validar foi utilizado pelos mesmos 3 sujeitos 

que a utilizaram para calcular. É interessante destacar que um dos sujeitos 

validou seu cálculo pela multiplicação evidenciando fazer conexão entre a 

multiplicação e divisão de números inteiros. 

Portanto, como primeira opção os recursos mais utilizados para os 

cálculos foram igualmente o cálculo mental e a calculadora. O que pode ser 

explicado pela afirmação de Albergaria e Ponte (2008) que afirmam que os 

alunos escolhem seu método de cálculo segundo os dados do enunciado, 
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método utilizado em sala de aula ou de acordo com sua preferência. Todos os 

sujeitos validaram seus resultados com no mínimo 3 registros, alguns chegaram 

a 6 registros! Isso pode ter acontecido porque foram instados a apresentar duas 

maneiras de calcular. 
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Atividade 2   

  
Suj. 

Registros 

Escritos Das falas Das calculadoras 

 
a 

Luiz 
 

L 1°; E 2°;D 3° 
 

 

 L  2°:   24÷2=12 

Edna E 1°;   24÷2=12 
 
           12x2=24 
 

D4 
 

D 2º: Doze mais doze é vinte e quatro D 1° :   24÷2=12 

 
b 

Luiz L 2°:2+24=26 L 3º: No item a) fiz uma subtração, 
         então no item b) fiz uma adição. 
 

L 1°: 2-24=-22 
 
        2÷24=0,833.. 

Edna E 2°: Não, porque 2÷24 dá  
         infinitos números 
 

  
E 1°:2÷24=0,833.. 

D4  
D 3°: 2x12=24 

D 2º:  2 x 12 é 24  
         Dividido é divisor 
         Divisor é vezes? 

 
D 1°: 2x12=24 

c Luiz L 2°; E 2°; D 3°: 

 
 

 L 1°; E1°: 2x24=48 [...] 
2÷24=0,8333...       [...] 
12x2=24 

Edna 
 

D4 D 1°: Doze D 2°: 2x12=24 
 

d Luiz L 1°: 24x5 =120 
  
L 3°: 5+24=29 

 L 2°: 24x5=120 

Edna  
E 2°: Não, porque dá números  
        infinitos, mas 24÷5=4,8 
 

E1°: 5÷24=0,20833...  
 
        24÷5=4,8 

D4  
D 4°: Não é, porque não dá o  
         resultado. 

D2º Tem de ser alguma coisa que dê 24        
        Divisor é o que, dividido? 
        Divisão é menos.  
 
D5º Tem de ser um número que dividido 
        por 5 dê 24? 
        não tem como dividir 24 para dar 5.                    
        Foi 5÷24... 0,20833..., não dá.” 

D 1°: 5x12=60 
 
D 3º  5x24=120; 
 
         5÷24=0,20833... 

e Luiz L 2°: 5x5=25; 
 
L 4°: 4x6=24, Não é múltiplo 
       de 5, é múltiplo de 6 

 L 1°: 4x5=20;  
         3x5=15; 
         5x4=20; 
 
 L 3°: 4x5=20; 
          6x4=24 

Edna E 3°: Sim, por que dá 120, 
         então dá para multiplicar 

 
E 1º: Múltiplo é multiplicação não é? 

 

 
E 2°: 24x5=120 

D4 D 4°: Não é D 2º: 24÷5=4,8 que não deu,..., porque  
        aqui não esta mostrando a vírgula 
 

D 1°: 24÷5=4,8 
 
D 3°: 24x5=120 

Quadro 3 – Resumo das resoluções de cada item da Atividade 2 



André Pizysieznig                                                                                  Capítulo V 
 

137 

 

A atividade 2 foi solicitada para investigar as seguintes idéias de divisibilidade 

nos números inteiros dos sujeitos de pesquisa:  conexão entre as operações de 

multiplicação e divisão , e entre divisor e múltiplo. 

 As resoluções do item a indicam que 3 dos 4 sujeitos utilizaram a calculadora 

para verificar o resultado do cálculo, dois sujeitos validaram e/ou justificaram o 

resultado pela calculadora um dos sujeitos explicita fazer conexão entre as 

operações de multiplicação e divisão;  os outros dois sujeitos expressaram a 

validação por cálculo mental ao dizer “12 mais doze é 24”, o que explicita a conexão 

entre as operações adição e multiplicação e desta com a divisão. Todos os sujeitos 

explicitaram o algoritmo da divisão entre 24 e 2 corretamente. É importante notar 

que nenhum registrou por escrito a forma simbólica da divisão euclidiana.  

No item b embora todos os sujeitos tenham primeiramente utilizado a 

calculadora, cada um o fez de uma forma. Luiz parece ter operado com os números 

da questão de forma aleatória. Edna interpretou “um número ser divisor de outro” 

como “um número dividido por outro” mostrando que se baseou na estrutura da 

palavra “dividir”. A dupla, aparentemente fazendo conexão entre a divisão e a 

multiplicação, registrou 24 como o produto de 2 por 12. Em qualquer dos casos os 

alunos mostraram desconhecer o significado matemático de divisor. É interessante 

notar que a dúvida sobre o significado da palavra “divisor” presente no enunciado, 

levou todos a utilizar primeiramente a calculadora.  

Os 2 elementos da dupla perceberam a conexão do item c com os anteriores, 

pois o primeiro registro é o  da fala é doze seguida do cálculo na calculadora 

2x12=24 e finalizado com o algoritmo da multiplicação. Luiz e Edna recorreram 

primeiramente à calculadora, Luiz realizando cálculos aleatórios (somas, divisões, e 

multiplicações) até chegar em 12x2=24, Edna realizando multiplicações e uma única 

vez uma divisão. Ambos terminam por justificar sua resolução pelo algoritmo da 

multiplicação. A calculadora para a dupla serviu para validar e, talvez tenha induzido 

Luiz e Edna a realizar as tentativas, pela facilidade de cálculos rápidos. 

A observação dos registros do item d permite concluir que Luiz não deu 

significado ao enunciado e simplesmente opera com os números do mesmo. Edna 

por outro lado mostra associar o conceito de divisor ao processo de dividir e 
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responde de acordo com sua interpretação. A dupla já mostra uma interpretação 

mais próxima do conceito matemático quando explica que não tem como dividir 24 

para dar 5. Neste item todos utilizaram a calculadora, e um sujeito não interpretou o 

resultado de 24÷5=4,8  como indicativo de que 5 não era divisor de 24.  

Na resolução do item e Luiz mostra uma concepção operacional do conceito 

de múltiplo de um número. Edna reitera não conhecer o significado matemático de 

múltiplo e a dupla embora sem registrar explicitamente porque 24 não é múltiplo de 

5, dá mostras de que interpretou corretamente o registro da calculadora 24:5=4,8.   

Vale destacar que a calculadora foi utilizada por todos os sujeitos de pesquisa 

sendo que em 4 ocasiões foi utilizada a estratégia de tentativa e erro, o que 

corrobora conclusão de Medeiros (2003): quanto maior a dificuldade do aluno com o 

cálculo, maior será o número de tentativas testadas.  
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Atividade 3   

  

Suj. 
 

Registros 

 
Escritos 

 

 
Das falas 

 
Das calculadoras: 

 
a 

Luiz L 1°; E 4°;  
D 3°: 

 

 

L 2°: Por que 5x4=23   

Edna E 6°: Por que 23 ÷ 5 deu  
         este valor (4,6) e  
         para confirmar 4x5  
         que deu 20. 

E 2°:  Não dá!; 
 
E 5°: é fácil lembrar as coisas  
         ficam anotadas aqui  
          (impresso da calculadora  
          de mesa) 

E 1°: 23 ÷ 5 = 4,6 
  
E 3°: 5 x 4 =20 

D4  
D 5°: Por que 4 x 5 é 20 
 

 
D 2°: Coloca aí quatro ponto seis,  
         quarenta e seis. 
 

D 1°: 23 ÷5 = 4,6 
 
D 4°: 4 x 5 = 20 
 

 
b 

Luiz L 2°; E?°; 
D4°;D6°: 

 

 

L 3°: Por que 19-15=4 
 

 L 1°: 19–15 = 4 

Edna E?°: Por que eu fiz  
        15+4=19 e 
        19 ÷ 5 = 3.8 
 

E?°: 3 x 5 = 15 
        15 + 4 = 19 
        19 ÷ 5= 3,8 

D4  
D8°: Por que para o  
        resultado ser 4 tem  
        que ser 19 

D1°: Quinze, por que 3x5 é 15; 
D3°: 15-15, zero,...,quatro?; 
D7°: 19÷5, faz aí, 5x3,15,aí eu  
         coloco aqui em baixo,  
         quanto que é 9 menos 4?; 
         Faz do jeito que você quer. 
 

D2°: 3 x 5 =15 
 
 
D5°:15÷5=3 

c Luiz L 1°; E2°; 
D2° 

 

 
 

L 2°; E4°; D3° 
 
Por que 21–20=1 
 

  

Edna E1°: Nossa a c) tá fácil, é só   
        colocar o resultado. 
 

E3°: 4 x 5=20 

D4 D1°: Quatro vezes cinco é vinte, e  
        fica um. 

 

d Luiz L 2°; E3°; 
D3° 

 

 

L 3°: Por que 6x5=30   
 
L 1°; E2: [...] 5x3=15,  
               [...] 6x5= 30 Edna E4°: Eu fiz 5 x ? ai eu  

        pensei, 5x5=25 e 
        5x6=30 

E1°: Nossa a d também é difícil. 

D4  
D4°: Por que 5x6=30 
 

 
D1°: é seis. 

 
D2°: 5 x 6=30 

Quadro 4 – Resumo dos resultados de cada item para Atividade3 
 

Esta atividade foi construída com o objetivo de identificar qual a relação o 

aluno estabelece entre o dividendo, o fator ou número pelo qual se vai dividir, o 

quociente e o resto da divisão, ou seja, verificar qual o significado que o aluno dá ao 

algoritmo de Euclides.  
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Todos os sujeitos da pesquisa registraram corretamente os números 

desconhecidos nos algoritmos apresentados. 

O quadro revela que no item a Edna e a dupla D4 utilizaram primeiramente a 

calculadora para realizar o cálculo de divisão. No entanto, Luiz nesse item não 

utilizou em nenhum de seus passos a calculadora. Edna ao notar que a divisão 

resultava em um número não inteiro falou “não dá”, provavelmente, querendo dizer 

que o quociente não era um número inteiro, pois logo a seguir utiliza a parte inteira 

do número 4,6, e obtém o resultado de 5x4 na calculadora, e registra o 4 no lugar do 

quociente, e justifica por escrito sua conclusão. A fala de um dos membros da dupla 

D4 revela que ele não deu significado ao número 4.6 que apareceu no visor da 

calculadora, porém seu companheiro deu mostras de ter interpretado corretamente 

esse resultado, pois registrou o 4 como quociente e justificou esse resultado pela 

multiplicação de 4x5=20. Luiz observando o algoritmo apresentado colocou no lugar 

do quociente o número 4, aparentemente sugerido por um cálculo mental; sua 

justificativa 5x4=23 revela que ele não validou o resultado. 

No item b, Luiz recorreu primeiramente à calculadora para testar o resultado 

de seu cálculo mental, 15+4=19 registrando na calculadora 19-15=4 o que esclarece 

que ele faz conexão entre as operações de soma e subtração. Não obtive dados de 

observação sobre os passos realizados por Edna, mas os cálculos realizados na 

calculadora e sua justificativa revelam que a aluna faz conexão entre as operações 

de adição e subtração. A dupla composta por Juliano e Jonas revelam em suas falas 

conflitos de ideias neste item. Após discussão a dupla pareceu de acordo que o 

dividendo era 19, pois 15+4=19.Na resolução deste item a calculadora foi utilizada 

para cálculos e somente Edna a utilizou para validar seu cálculo. 

 O quadro revela que no item c todos iniciaram sua resolução observando 

que se tratava simplesmente de obter o resultado da subtração de 21-20. Somente 

Edna utilizou a calculadora em meio da resolução. Dos quatro sujeitos apenas a 

dupla relacionou implicitamente o resultado da subtração com o resto da divisão, e 

fica um.  

 No caso do item d nota-se que Luiz e Edna recorreram à calculadora para 

obter por tentativa e erro o número requerido, a partir da multiplicação por 5. A dupla 
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utilizou, primeiramente, o cálculo mental para chegar no número 6 e validou 

recorrendo a calculadora pelo processo inverso da divisão. Portanto, todos 

mostraram que fazem conexão entre as operações de divisão e multiplicação no 

conjunto dos números inteiros.  

A forma que a atividade foi apresentada, não favoreceu que os sujeitos 

explicitassem o papel do resto no algoritmo da divisão.   

Destaco que nesta atividade todos os participantes justificaram suas 

respostas.  

Assim a análise desta atividade quanto ao uso da calculadora me permite 

concluir que os alunos não sentiram necessidade de utilizá-la em todos os itens e 

quando foi utilizada serviu para as tentativas e erro, para duas validações de 

cálculos e somente para um dos sujeitos o resultado 4.6 obtido indicou que o 

quociente deveria ser 4, no entanto, não há nenhum indicio de que esse sujeito 

estivesse consciente de que o algarismo após o ponto se referia a existência de um 

resto diferente de zero na divisão entre números inteiros.  
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Atividade 4   

  
Suj. 
 

Registros 

 
Escritos 

 
Das falas 

 
Das 

calculadoras: 

 
a 

Luiz 

L 1°:  
L 3°: Sim, porque 2x6=12, 12 é divisor 
 

  
 
 
 
L 2°; D1°: 
 
 
13 ÷ 2= 6,5 

Edna  
E 1°: Não, mas 13 pode dividir 2 

D4  
D 3°: 13 ÷ 2 = 6,5 
          Sim, por que na calculadora  
          tem a vírgula” 

 
D2°: 2 dividido por 13 dá quanto?; 
        o dela está correto; 
        Porque na calculadora está certo; 
 
D4°: Porque no papel não tem vírgula e  
        o dá calculadora já vem com a vírgula. 

 
b 

Luiz L1°: 13 x 2 = 26 
        Se soma os 2 é duas vezes13 

  
 

Edna  
E 1°: Sim, até por que 13 ÷ 2 = 6 
 

E 3°: Sim, até porque treze dividido para  
         dois é seis. Porque até que eu saiba,        
         dois dividido para treze dá infinitos  
         números. 

 
 
 
 
E2°: D2°: 
 
13 ÷ 2 =6,5 
 

D4 

D 4°:  
        Não, por que no papel do     
        caderno não há vírgula 

 
D1°: 13 dividido por 2; 
 
D3°:  a mesma coisa; 
         Ah, já não entendi! 
 

Quadro 5 – Resumo dos resultados de cada item para Atividade 4 

 

 A atividade foi elaborada para investigar a concepção de divisibilidade nos 

números inteiros.  

A observação do quadro relativa ao item a me leva a concluir que 3 sujeitos 

se preocuparam em confirmar, primeiramente, o resultado do cálculo de Maria na 

calculadora sem atentar ao enunciado que afirmava se tratar em divisão nos 

números naturais. Na realidade, nenhum dos sujeitos parece dar significado ao 

termo matemático “divisor”.  

As discussões sobre o item b permitem concluir que os alunos não dão 

significado matemático ao termo “um número é divisível por outro” e muito menos o 

relacionam com o termo divisor. 
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Atividade 5   

  
Suj. 
 

Registros 

 
Escritos 

 

  
Das falas 

 
Das calculadoras: 

 
a 

Luiz L 1°: B = 2 x 3 x 5 
        Por que na coluna B tem 5. 
 

  

Edna E 2°: B = 2 x 3 x 5 =30 
         Sim, por que B ÷ 5 = 6 
 

E 1°: 2 x 3 x 5 = 30    
         30 ÷ 5 = 6;  

D4 D 3°: Sim, por que está na conta; 
 
D 8°: Sim, por que 30x6 dá 5 na  
         conta lá em cima. 

D1°: B é o quê?; 
 
D5°: Tá errado tem que dá o resultado  
        que está aqui (5); 
 
D7°: Eu não falei que era cinco. 

 
D 2°: 2 x 3 x 5 = 30 
  
D 4°: 2 x 3 = 6;  
 
D 6°: 30 ÷ 6 = 5 

 
b 

Luiz L 1°: A= 3 x 6 
        A coluna da letra A tem o  
        número 6. 
 

  

Edna E 2°: Sim, por que é 5 
 

E 1°: 30 ÷ 6 = 5  

D4 D 3°: Por que 6 não é o  
         resultado. 

D2°: O resultado não é esse, coloca  
         não, porque o resultado não é  
         esse. Porque o resultado é cinco  
         nós já sabemos. 

D 1°: 2 x 3 x 5 = 30 

c Luiz L 1°: C = 4 x 8 
         A coluna do C tem o 4. 
 

  

Edna E 2°: Sim, por que é 7 
  

E 1°: 30 ÷ 4 = 7,5 

D4 D 2°: O quatro não está na conta. D1°: Mas aqui não tem quatro;  
        Por que quatro não é o resultado. 
 

 

Quadro 6 – Resumo dos resultados de cada item para Atividade 5 

Essa atividade foi elaborada com o objetivo de investigar se o aluno ao se 

deparar com um número B apresentado por sua decomposição em fatores primos, 

reconhece seus divisores. 

O quadro relativo ao item a esclarece que todos os sujeitos responderam que 

B é divisível por 5: um dos sujeitos se baseou na decomposição em fatores primos, 

que de acordo com Brown (2002) é uma forma de inferir a resposta à pergunta com 

facilidade, e os outros 3 sujeitos obtiveram B como um número inteiro multiplicando 

seus fatores primos e depois pela calculadora dividiram 30 por 5. Apenas 3 dos 4 

sujeitos utilizaram a calculadora para  o cálculo e/ou validação. Os três alunos que 

sentiram necessidade de realizar a ação imediata de representar B como um 

número conhecido podem ter estranhado a representação de uma “operação” ser 
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“denominada” de B. Na realidade os alunos estão acostumados a fatorar um número 

natural dado e não a olhar o reverso desse caso: da fatoração obter um número, por 

isso ao obter o número 30 somente Luiz interpretou 30 como o número B indicado. 

Luis tanto no item b, como no c criou os números A e C apresentados como 

produto de fatores entre os quais aqueles que o enunciado solicitava verificar se 

eram divisores de B, o que indica o reconhecimento de Luiz de um divisor frente a 

um número representado em fatores primos, e como mostrou conhecer o significado 

matemático de múltiplo, parece indicar segundo Brown et al (2002) que o aluno já 

tem noção da relação reversa entre as operações de divisão e multiplicação de 

números naturais. 

No item b, Edna e a dupla 4 iniciam utilizando a calculadora. Edna por 

encontrado B=30 no item anterior utilizou de mesma estratégia e realizou  a divisão: 

30÷6=5 e justifica  que “sim, por que é 5”. Isso mostra que considerou mais uma vez 

a palavra “divisível por” como “é dividido por” conforme Zazkis (2002) alerta que 

pode ocorrer devido a estrutura da palavra. A dupla nesse item calcula novamente 

2x3x5, no entanto não realizam a divisão como realizaram no item anterior. A fala e 

a justificativa revelam que a dupla não reconhecem a relação de que se a÷b=c, 

então a÷c=b, ou ainda que a= bxc, por isso indicam que 6 não é o resultado. 

No item c, Edna utiliza-se da mesma estratégia que nos itens anteriores, no 

entanto, mesmo utilizando a calculadora para calcular a divisão e ter visualizado 7,5, 

considerou B ser divisível por 4. Isso pode indicar que Edna não reconhece que o 

cinco décimos do número, mostra que existe um resto diferente de zero na divisão, 

porém, pela justificativa apresentada ela parece reconhecer que para um número ser 

“divisível por” tem que dar um número inteiro. A dupla não utiliza à calculadora, 

parece se basear em raciocínio de superfície, ou seja, somente por observação da 

representação do número em fatores primos responde a questão. 

Portanto, posso concluir que um aluno dos quatro participantes reconheceu a 

partir de um número natural apresentado em fatores primos prontamente um divisor. 

Os outros três participantes necessitaram representar o número fatorado na forma 

de um número natural para poderem, após realizarem uma divisão, se o número 

indicado era divisor ou não de B, que coincide com a estratégia de Alice da pesquisa 
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de Brown et al (2002) que também revelou não conhecer o significado matemático 

ao termo “um número é divisível por outro”. No entanto, essa pesquisa difere da 

realizada por Chaparin (2010) em que nenhum sujeito mostrou reconhecer um 

divisor frente a um número fatorado. Vale destacar que a estratégia de representar B 

como um número inteiro para depois dividi-lo por um possível fator, utilizada por 

Edna e a D4, de acordo com Brown et al (2002) é o primeiro passo para se construir 

um “esquema” de divisibilidade. E que a possibilidade do uso da calculadora nesta 

atividade permitiu aos sujeitos que a utilizaram, responder as questões mesmo que 

inicialmente não reconhecesse B como um número inteiro, ou seja, o uso da 

calculadora permitiu aos alunos que centrassem sua atenção nas variáveis do 

problema e, frente a uma situação nova, fizessem verificações  e chegassem a uma 

conclusão.
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Capítulo VI 

Considerações Finais 

______________________________________________________ 

 

Este trabalho teve por objetivo Investigar a concepção de divisibilidade de 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental por meio de uma abordagem com 

calculadora. Norteado pelas seguintes questões pesquisa: 

 A possibilidade do uso da calculadora na abordagem de questões sobre 

divisibilidade contribui para a explicitação da concepção dos alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental sobre esse conteúdo escolar?  

 Qual a concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental? 

Em resposta a primeira questão de pesquisa, os resultados mostram que as 

calculadoras contribuíram para que os alunos explicitassem de maneira espontânea 

suas concepções de divisibilidade, por meio de suas estratégias de resolução das 

atividades e suas devidas justificativas.  

É importante destacar a pertinência do uso da calculadora de mesa como 

instrumento de coleta de dados, pois todo o processo de cálculo fica impresso na fita 

de papel revelando o “raciocínio” do sujeito.  

Foi possível constatar que todos os alunos utilizaram à calculadora, seja para 

realizarem os cálculos solicitados ou/e para validar suas respostas, através da 

conferência de um cálculo mental e/ou algorítmico, ou ainda pela operação reversa 

da realizada. E ainda o uso da calculadora possibilitou a dois sujeitos de pesquisa 

em mais de um momento responderam as questões explorando a estratégia de 

tentativa e erro e aproximações sucessivas, conforme Ponte (1989) afirma que pode 

ocorrer. 
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Destaco que dois de quatro sujeitos da pesquisa utilizaram a calculadora de 

forma crítica. Um mostrou intercalar o cálculo mental com os impressos da 

calculadora de mesa e o outro, ao estranhar o resultado de uma divisão entre 

números naturais ser maior que o dividendo, realizou novamente o cálculo na 

calculadora e fez a correção. A calculadora nessa atividade deixou de ser apenas 

um instrumento de cálculo e passou a ser um recurso de verificação, validação e 

auto-correção para os alunos, e de investigação principalmente para o pesquisador. 

Assim, passo agora a revelar o que os alunos explicitaram após o uso ou não 

das calculadoras em questões de divisibilidade, respondendo a questão de 

pesquisa: Qual a concepção de divisibilidade de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental?  

Os quatro sujeitos de pesquisa mostraram que quando instados a realizarem 

uma divisão, os recursos mais utilizados para os cálculos foram igualmente o cálculo 

mental e a calculadora, seguido pelo algoritmo da divisão e o registro do resultado 

da divisão na forma simbólica euclidiana. O que corrobora com Albergaria e Ponte 

(2008) que afirmam que os alunos escolhem seu método de cálculo segundo os 

dados do enunciado, método utilizado em sala de aula ou de acordo com sua 

preferência.  Todos os sujeitos validaram seus resultados com no mínimo três 

registros. Isso pode ter acontecido porque foram instados a apresentar duas 

maneiras de calcular a divisão. 

Vale destacar que a possibilidade do uso da calculadora pelos alunos, 

levando-se em conta que estes nunca a utilizaram em sala de aula, revelou-se eficaz 

para a realização dos cálculos e para validação dos resultados.  

Em se tratando do algoritmo da divisão, as análises das atividades e dos 

protocolos da calculadora de mesa revelaram que dos quatro sujeitos de pesquisa 

dois mostraram dominar o algoritmo da divisão e as relações entre seus elementos, 

em momentos de validação pela operação reversa ou pela explicitação da resolução 

do algoritmo, e os outros dois sujeitos mostraram não dominar o algoritmo da divisão 

por não relacionar o resto diferente de zero com os outros elementos do algoritmo, 

tal dificuldade foi detectada na pesquisa de Castela (2005). 
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Portanto, considero que dos quatro sujeitos de pesquisa, dois mostraram uma 

concepção operacional em fase de condensação do algoritmo da divisão por não 

justificarem o algoritmo da divisão pelo algoritmo euclidiano e os outros dois sujeitos 

mostram ter uma concepção operacional em fase de interiorização do algoritmo da 

divisão, por não relacionar o resto aos outros elementos do algoritmo. 

Esta pesquisa também pode constatar que todos os quatro sujeitos do 

experimento fazem conexão entre as operações de divisão e multiplicação, fato 

notório quando fazem a validação da divisão pela multiplicação e ficam expostas na 

impressão da calculadora de mesa e nas justificativas dadas as questões. 

 Pode ser constatado também que em relação ao significado dos conceitos de 

múltiplo, divisor, termos equivalentes da divisibilidade, as análises permitiram 

identificar que: ao contrario da pesquisa de Zazkis (2001), pode ser constatado 

neste trabalho que metade dos sujeitos mostrou uma concepção operacional em 

fase de interiorização do conceito de múltiplo, um dos sujeitos realiza multiplicações 

sucessivas com um dos fatores para descobrir o múltiplo do fator, e o outro realiza a 

operação de dividir um número inteiro pelo seu possível fator para ver se resulta em 

um número inteiro. Os outros dois sujeitos relacionaram a palavra “múltiplo” a 

“multiplicar”, o que pode vir a ser, assim como na pesquisa de Zazkis (2001) que 

acrescenta, que tal equivoco devasse o fato das duas palavras terem sons 

parecidos, o que é confirmado pelas falas registradas dos alunos como “múltiplo é 

multiplicado, não é?”, ou pelo fato de ao questionar  se “24 é múltiplo de 5” o sujeito  

iniciou com a operação de multiplicação: 24x5=120 usando a calculadora, o que 

corrobora com Brown et al (2002) que afirma  que  os sujeitos inicialmente tendem a 

realizar a ação de multiplicar para identificar o múltiplo. 

Em relação ao significado do conceito de “divisor” dos quatro sujeitos de 

pesquisa nenhum mostrou conhecer a palavra, ambos interpretam “um número 

inteiro ser divisor de outro” como “um número dividido por outro”, ou quando 

questionados se “2 é divisor de 24” iniciaram digitando na calculadora: 2÷24, 2x24, 

2-24,..., ou ainda um sujeito de pesquisa considerou que “2 é divisor de 13”, mesmo 

após calcular pelo algoritmo da divisão: 13÷2= 6 e r = 1, ou seja este sujeito 
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considerou “divisor” no sentido disseminado comumente na escola brasileira como  

“número pelo qual se divide”, conforme Zazkis (2001). 

Fica claro também que o conceito matemático de “divisor” deve ser enfatizado 

pelos professores, e que só deve ser utilizado no sentido matemático do termo e 

somente ao tratar de números inteiros. Desta forma no algoritmo da divisão o 

“número pelo qual se divide” não deve ser nomeado de divisor, pois cria um 

obstáculo didático a construção de uma concepção reificada de divisor, visto esse 

ser um conceito fundamental para a compreensão de outros conceitos da 

divisibilidade como critérios de divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo 

divisor comum, conceitos essenciais a Teoria Elementar dos Números.  

Foi possível também identificar que dois sujeitos dos quatro participantes 

compreendem o conceito de um número natural ser “divisível por” outro. Um sujeito 

mostrou estabelecer a relação de que um número natural é divisível por outro se 

esse número natural é múltiplo do outro, mostrando conhecer o significado da 

palavra “divisível” e revelando ter concepção condensada da relação reversa entre 

multiplicação e divisão de números naturais, o segundo para identificar se “13 é 

divisível por 2” realizou a divisão: 13÷2=6,5 e diz não ser divisível pelo fato do 

número que aparece no visor da calculadora tem vírgula, mostrando ter uma 

concepção em fase de interiorização do conceito de um número natural ser “divisível 

por” outro. Os outros dois sujeitos relacionaram o “um número ser divisível por outro” 

com “um número dividido por”, conforme Zazkis (2002) afirma que tal equívoco 

devasse a estrutura da palavra remete ao verbo dividir. 

Concordo com os pesquisadores Brown et al (2002) que destacaram que 

alguns alunos tendem a relacionar as palavras: múltiplo a ação de multiplicar, divisor 

ao ato de dividir e “divisível por” como se fosse a palavra “ divide”.  

Sinto ser necessário que esses conceitos fundamentais da divisibilidade 

sejam explorados, institucionalizados e usados habitualmente em sala de aula, para 

que diante de tais questões de divisibilidade o aluno consiga gerar e desenvolver 

uma concepção operacional do conceito e que tenha a oportunidade desse conceito 

ser reificado, assim como é sugerido nos PCN (1998) nas orientações didáticas 

relativas a conceitos e procedimentos em números e operações, em que são 
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esperados que se trabalhem os conceitos de divisibilidade de forma que 

permita ao aluno reconhecer os significados dos números naturais e estabeleça 

relações como múltiplo e divisor. 

Esta pesquisa apresentou uma atividade em que o número natural 30 era 

apresentado em sua forma fatorada 2 x 3 x 5. Nessa análise foi identificado que três 

dos quatro sujeitos da pesquisa indicaram 5 e 6 serem seus divisores e 4 não ser 

seu divisor somente com base nas características de superfície (BROWN,2002), ou 

seja, somente por observação, e ainda tiveram a necessidade de representar o 

número B, na forma de número natural para identificar se o número era divisível. A 

pesquisa de Chaparin (2010) realizada no 1º ano do Ensino Médio identificou que os 

sujeitos tinham a mesma necessidade de representar o produto dos fatores como 

um número natural, para depois identificar seus divisores. No entanto, um dos 

sujeitos desta pesquisa frente a um número representado em fatores primos e este 

tendo dado mostras que tem uma concepção operacional em fase de condensação 

do conceito de múltiplo e por destacar um fator na representação, revelou ter uma 

concepção condensada da estrutura multiplicativa dos números naturais. 

 Esta pesquisa também pode constatar que 3 dos 4 sujeitos de pesquisa 

mostraram estabelecer conexão entre as operações de adição e subtração e dentre 

estes um ainda revelou estabelecer conexão entre as operações de adição e 

multiplicação. O outro sujeito da pesquisa revelou estabelecer conexão entre as 

operações de adição, multiplicação e divisão. 

 Assim, essa pesquisa com enfoque no primeiro ano do Ensino Fundamental 

II, vem alertar para que os conceitos básicos da Teoria Elementar dos Números tais 

como ser divisor, múltiplo e números primos, sejam estudados e ensinados de forma 

a favorecer uma concepção estrutural desses conceitos e não se restringir a uma 

concepção operacional e que a calculadora é um recurso que, se bem utilizado, 

pode contribuir para tal desenvolvimento e/ou investigação sobre tais conceitos. 

 Apresento algumas considerações que podem servir de inspiração para 

futuras pesquisas:



André Pizysieznig                                                                                  Capítulo VI 
 

151 

 

 

 Acredito, que um primeiro passo para um professor incorporar o uso da 

calculadora nas aulas de Matemática é este assunto ser discutido e praticado 

nos cursos de formação de docentes. Essa consideração induz a seguinte 

questão: será que os cursos de formação de professores estão abordando 

este assunto em seus conteúdos programáticos? 

 De que forma a calculadora pode vir a auxiliar o aluno na distinção da divisão 

entre números inteiros da divisão entre números racionais?  
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Anexos 

______________________________________________________ 

 

 

Anexo 1:Extrato de livro didático sobre o algoritmo da  

                          divisão 

 

 

(IMENES e LELLIS,2007. p.45) 

 



André Pizysieznig                                                                                 Anexos 
 

157 

 

 

Anexo 2: Solicitação de permissão à Direção da Escola  

À Direção da E.E. ................, 

Guarulhos,___de_____________________de 2010 

 

Venho pelo presente solicitar autorização para que eu, André Henrique 

Pizysieznig, possa desenvolver parte de meu trabalho de Mestrado, sob orientação 

da professora Sílvia Dias de Alcântara Machado do Programa de Mestrado em 

Educação Matemática da PUC-SP, com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

II desta Unidade Escolar. 

A pesquisa consiste em três encontros, fora do horário de aula, com 

entrevistas e pesquisas direcionadas. Seu objetivo é investigar a aprendizagem de 

alunos do 6ºano submetidos ao ensino de divisibilidade com o uso da calculadora. 

Informo que será providenciando autorizações dos responsáveis pelos 

alunos, para que estes participem do estudo. 

Certo de ser merecedor de sua atenção, envio meus agradecimentos. 

________________________________  

André Henrique Pizysieznig  

________________________________ 

Sílvia Dias de Alcântara Machado   
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Anexo 3: Calculadoras de Mesa e Simples 

 

 




