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O que é educação 
 

Nossas ideias sobre educação têm sido limitadas. Devemos ter objetivos mais 

amplos e elevados. A verdadeira educação significa mais do que avançar em 

determinado programa de estudos. É muito mais do que a preparação para a 

vida presente. Diz respeito ao ser por completo, durante toda a vida. É o 

desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, mentais e espirituais. 

Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo e para uma alegria 

mais elevada proporcionada por um serviço ainda mais amplo, relacionado com 

o mundo futuro. 

A fonte dessa educação é apresentada nestas palavras das Escrituras 

Sagradas, referentes ao Ser infinito. Nele “estão escondidos todos os tesouros 

da sabedoria” (Cl 2:3). “Ele tem conselho e entendimento” (Jó 12:13). 

O mundo tem seus grandes mestres, homens de poderoso intelecto e vasta 

capacidade de pesquisa, pessoas cujas palavras têm estimulado o pensamento 

e revelado extensos campos do saber; esses indivíduos têm sido honrados 

como guias e benfeitores do gênero humano; há, porém, Alguém que está 

acima deles. Podemos fazer uma lista dos grandes mestres do mundo no 

passado, de acordo com o que nos informa a História; entretanto, a luz já 

existia antes deles. Assim como a Lua e as estrelas do nosso sistema solar 

resplandecem pela luz refletida do Sol, assim também os grandes pensadores 

do mundo, tanto quanto são verdadeiros os seus ensinos refletem os raios do 

Sol da Justiça. Cada raio de pensamento, cada lampejo do intelecto, procede 

da luz do mundo. 

Muito se fala atualmente sobre a natureza e a importância de uma “educação 

de qualidade”. A verdadeira “educação de qualidade” é transmitida por Aquele 

que possui a “sabedoria e a força” (Jó 12:13) e de cuja boca “vem a inteligência 

e o entendimento” (Pv 2:6).  

Todo saber e desenvolvimento real têm sua fonte no conhecimento de Deus. 

Para onde quer que nos voltemos, seja para o mundo físico, intelectual ou 

espiritual, em tudo que contemplemos, não considerando a mancha do pecado, 

esse conhecimento é revelado.  

Ellen G. White.  

Livro: Educação. 

   



 

 

ETNOMATEMÁTICA E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE 

ALGORITMOS DA DIVISÃO: Um olhar sobre o uso predominante do 

algoritmo tradicional da divisão no ensino. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa, inserida na área da Educação Matemática, trata da operação de divisão e seu 
algoritmo tradicional. O que ocorre é que a divisão tem sido avaliada, em pesquisas e em salas 
de aula, como a mais difícil dentre as quatro operações básicas. Entretanto, é possível que 
essa dificuldade não esteja na operação de divisão em si, mas sim no seu algoritmo tradicional, 
o qual, em nossa opinião como professores de matemática, é muito difícil e cheio de regras. A 
nossa inquietação é que o algoritmo tradicional da divisão, apesar de muito difícil, ainda parece 
ser, pelo menos aqui no Brasil, o único método usado, o que sugere que esse algoritmo ainda 
é o método de divisão que predomina nas escolas. Diante disso, fomos motivados a uma 
investigação que envolveu a análise de três coleções de livros didáticos e um trabalho de 
intervenção em salas de aula. O objetivo foi promover uma discussão sobre o ensino e a 
aprendizagem da operação de divisão nas escolas brasileiras e propor sugestões a cursos de 
formação de professores, a professores e a autores de livros didáticos. Os participantes da 
pesquisa são alunos e professores de anos variados do ensino fundamental de uma escola 
pública e outra privada, de um município do interior do estado do Amazonas, e alunos do curso 
de pedagogia de uma universidade privada da cidade de São Paulo-Capital. A intervenção com 
os participantes aconteceu em cinco encontros, cada um com três horas de duração em que 
foram aplicadas tarefas por meio de um jogo de agrupamento e troca e a exploração de 
algoritmos alternativos. Foram aplicados pré e pós-testes aos participantes e também uma 
tarefa sobre divisão a fim de investigar o percentual de participantes que optam pela utilização 
do algoritmo tradicional. A análise dos resultados nos permitiu concluir que: o algoritmo 
tradicional da divisão é mesmo o método usado por praticamente todas as pessoas, o que nos 
sugere que é o que prevalece nas escolas; há livros didáticos que tem como única sugestão o 
algoritmo tradicional e há livros que até sugerem outros algoritmos diferentes, mas ao final o 
que predomina mesmo é o tradicional; os algoritmos propostos na pesquisa foram avaliados 
pela maioria dos participantes como mais fáceis que o tradicional sendo o algoritmo por 
estimativa o preferido; os alunos de pedagogia acham difícil o algoritmo tradicional; há 
professores que não conhecem outros algoritmos além do tradicional e alunos de pedagogia 
dão o mesmo depoimento; alunos do ensino fundamental I (3º ao 5º anos) apresentaram mais 
dificuldade com algoritmos que alunos do ensino fundamental II(6º ao 8º anos), o que, em 
nossa opinião, corrobora com algumas pesquisas existentes que julgam ser prejudicial o uso 
de algoritmos nos anos iniciais; o algoritmo tradicional da divisão, que é considerado o mais 
difícil pelos participantes, e ainda está sendo muito utilizado nas escolas, algo que nos parece 
quase que cultural, parece ir contra os conceitos do Programa Etnomatemática, o qual valoriza 
os métodos de fazer, próprios, de um indivíduo ou de um grupo. 

Palavras-chave: Divisão. Algoritmos. Etnomatemática. Dificuldades. Tradicional. 

 

 

 

 



 

 

ETHNOMATHEMATICS AND THE LEARNING DIFFICULTIES OF DIVISION 
ALGORITHMS: A look at the predominant use of the division's traditional 
algorithm in teaching. 

ABSTRACT 

 This research, inserted in the area of Mathematics Education, deals with the division operation 
and its traditional algorithm. What has happened is that the division has been evaluated in 
research and in classrooms as the most difficult of the four basic operations. However, it is 
possible that this difficulty is not in the division operation itself, but in its traditional algorithm, 
which, in our opinion as teachers of mathematics, is very difficult and full of rules. Our concern 
is that the traditional algorithm of the division, although very difficult, still seems to be, at least 
here in Brazil, the only method used, which suggests that this algorithm is still the method of 
division that prevails in schools. Faced with this, we were motivated to an investigation that 
involved the analysis of three collections of textbooks and a work of intervention in classrooms. 
The objective was to promote a discussion about the teaching and learning of the division 
operation in Brazilian schools and to propose suggestions for teacher training courses, teachers 
and authors of textbooks. The research participants are students and teachers of varying years 
of elementary school in a public and private school in a city in the interior of the state of 
Amazonas, and students of the pedagogy course of a private university in the city of São Paulo. 
The intervention with the participants took place in five meetings, each lasting three hours in 
which tasks were applied through a grouping and exchange game and the exploration of 
alternative algorithms. Pre- and post-tests were applied to the participants as well as a division 
task in order to investigate the percentage of participants who choose to use the traditional 
algorithm. The analysis of the results allowed us to conclude that: the traditional algorithm of the 
division is even the method used by practically all the people, what suggests to us that is what 
prevails in the schools; there are textbooks that have as their only suggestion the traditional 
algorithm and there are books that even suggest other algorithms, but in the end what 
predominates is the traditional one; the algorithms proposed in the research were evaluated by 
the majority of the participants as easier than the traditional one being the estimated algorithm 
the preferred one; students of pedagogy find the traditional algorithm difficult; there are teachers 
who do not know other algorithms beyond the traditional and students of pedagogy give the 
same testimony; students (3rd to 5th grade) presented more difficulties with algorithms than 
elementary students II (6th to 8th grade), which, in our opinion, corroborates with some existing 
researches that consider the use of algorithms in the initial years; the traditional algorithm of the 
division, which is considered the most difficult by the participants, and is still being widely used 
in schools, something that seems almost cultural, seems to go against the concepts of the 
Ethnomathematics Program, which values the methods of doing it themselves , of an individual 
or a group. 

Keywords: Division. Algorithms. Ethnomathematics. Difficulties. Traditional.  
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de Matemática costuma provocar duas sensações 
contraditórias, tanto por parte de quem ensina, como por parte 
de quem aprende: de um lado, a constatação de que se trata 
de uma área de conhecimento importante; de outro, a 
insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita 
frequência em relação à sua aprendizagem. (BRASIL, 1997, p 
15) 

Esse parágrafo, extraído dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

de Matemática do ensino fundamental I, do Brasil, revela que há problemas a 

serem resolvidos quando o assunto é a aprendizagem de matemática. No 

próprio PCN de matemática estão elencados alguns desses problemas. Um 

deles trata sobre a necessidade de reverter um ensino centrado em 

procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno.  

Outro problema com o qual a didática deve deparar-se, de acordo com 

Paro (2014), é com o fazer o aluno querer aprender, pois, segundo esse autor, 

o educando só aprende se quiser. E quando o assunto é matemática nos 

parece que o fazer querer aprender se torna ainda mais difícil. 

Entendemos que essas colocações de Brasil (1997) e de Paro (2014) 

revelam motivos suficientes para justificar qualquer pesquisa em Educação 

Matemática, área onde está inserida a presente pesquisa.  

1.1 Motivação 

A presente pesquisa foi idealizada a partir de nossas aulas, da disciplina 

Metodologia de Ensino da Matemática, no curso de pedagogia de uma 

universidade privada da cidade de São Paulo, Capital, especificamente sobre 

os temas: Sistema de Numeração Decimal (SND) e operação de divisão.  

Nossa pretensão inicial era explorar esses dois temas, mas decidimos 

ficar apenas com o tema da operação de divisão. Sobre o SND queríamos 

investigar sobre as vantagens do uso de bases diversificadas no seu ensino e 

sobre a operação de divisão vamos investigar sobre as dificuldades 

relacionadas ao seu algoritmo tradicional (poderíamos também chamá-lo de 

usual ou de convencional). 
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O algoritmo tradicional da divisão, ao qual nos referimos, fica definido na 

presente pesquisa como o que está ilustrado na figura 1, a seguir, que mostra 

de forma simplificada a divisão 18 3.  

Figura 1. Algoritmo tradicional da divisão 

 

Fonte: O próprio autor 

Como vemos na figura 1, no algoritmo tradicional, o dividendo (o número 

18) é registrado à esquerda do divisor (o número 3) os quais ficam separados 

por uma linha vertical. O quociente (o número 6) é registrado abaixo do divisor, 

separados por uma linha horizontal, e o resto da divisão (neste caso o zero) é 

registrado abaixo do dividendo. Costumamos ouvir as pessoas chamarem de 

“chave” esse L que aparece no algoritmo, o qual é formado pela linha vertical e 

a linha horizontal. Em capítulo posterior desta tese apresentaremos esse 

algoritmo de forma mais detalhada com todos os seus passos. 

Observamos de nossas aulas no curso de pedagogia que o SND e as 

quatro operações básicas são temas que estão intimamente relacionados. Por 

isso, mesmo deixando de lado a nossa pretensão inicial de investigar sobre o 

uso de bases diversificadas no ensino do SND, não temos como deixar de 

considerar sobre a sua importância para o tema desta tese, a operação de 

divisão. Dizemos isto porque foi do nosso trabalho com o SND que veio o 

nosso interesse por investigar sobre o tema da divisão. 

1.1.1 Pela relação SND e algoritmos das operações 

Pesquisas apontam a estreita relação entre o SND e os algoritmos das 

quatro operações básicas de adição, multiplicação, subtração e divisão. 

Toledo & Toledo (2010) relaciona a dificuldade das crianças em relação 

às quatro operações básicas à falta de domínio do SND. Elas afirmam que: 

Professores habituados a trabalhar com crianças que apresentam 
dificuldades em “fazer contas” com os números naturais sabem que, na 
verdade, uma das principais causas do problema está no aprendizado 
do sistema de numeração decimal (p. 58). 
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Já Moretti (1999, p. 27) também considera que o “entendimento do 

funcionamento do sistema de numeração é fundamental na compreensão dos 

algoritmos e mesmo na realização das operações básicas”. 

Entendemos que a dificuldade citada por essas duas referências, em 

relação às quatro operações, aparece principalmente quando as crianças 

fazem uso dos algoritmos. No curso de pedagogia, quando trabalhamos as 

operações, nós percebemos que a maioria dos alunos, potenciais professores 

de matemática, não entende, ou tem dificuldade, de explicar, por exemplo, o 

significado do “vai um”, dos algoritmos da adição e da multiplicação, ou do 

“empresta um”, dos algoritmos da subtração e da divisão. O que ocorre é que 

eles sempre o fizeram de forma mecanizada e sem nenhuma compreensão.  

Nesse sentido nos preocupamos em como ajudar os alunos de 

pedagogia com relação ao ensino e à aprendizagem desses dois temas, visto 

que não tínhamos nenhuma experiência anterior com o ensino de matemática 

nos anos iniciais. O nosso desafio então foi buscar estratégias de ensino para 

primeiramente trabalhar o SND. 

Encontramos inicialmente as sugestões de Toledo & Toledo (1997) que 

propõem um trabalho de agrupamento e troca em bases variadas, precedendo 

a base dez. Para esses autores, 

[...] quanto mais diversificadas forem as situações de 
agrupamentos e trocas em que estiver envolvida (a criança), 
mais oportunidade ela terá de observar as semelhanças e 
diferenças entre essas situações, realizando abstrações e 
construindo conceitos.(p. 65)(grifo nosso) 

No trabalho com agrupamentos e trocas esses autores sugerem o uso 

de bases diversificadas, mas destacam que não deve haver preocupação com 

o registro de números em outras bases diferentes da base dez.  

Posteriormente tivemos acesso ao trabalho de Vergnaud (1991). Esse 

autor orienta que “nada é mais fecundo, no plano pedagógico, do que 

exercícios de passagem de um material a outro, ou de uma representação à 

outra” (p 174), e explica que o fato de que as regras são as mesmas em todas 

as bases e a única coisa que muda é a própria base, é outra vantagem da 
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utilização de diversas bases para o ensino da escrita numérica. Ele ainda vai 

mais além, pois sugere não só trabalhar a escrita em bases diversificadas, mas 

também operar nessas bases.  

Foram essas sugestões que nos incentivaram a incluir nas nossas aulas 

no curso de pedagogia as bases variadas.  

Mais recentemente quando resolvemos investir mais profundamente 

numa pesquisa sobre o uso de bases diversificadas, acabamos percebendo 

que várias outras pesquisas já existiam, um dos motivos que nos levou a deixar 

de lado, pelo menos por enquanto, esse tema. Futuramente podemos retomar 

esse tema porque apesar de existirem tais pesquisas, esse tema ainda parece 

pouco explorado no ambiente escolar, basta ver que são raríssimos os alunos 

que recebemos no curso de pedagogia que o conhecem. Essa baixa utilização 

pode ser porque esse tema é deixado de lado: pelos livros didáticos conforme 

(ROSAS & SELVA, 2008b), pelos professores que consideram um trabalho 

difícil até para eles mesmos, conforme (GUIMARÃES, 2005; ROSAS & SELVA, 

2008a; 2008c) e também por um problema de formação dos professores. 

Elementos que sugerem um tema de pesquisa futura. 

Interessante que essa sugestão de se variar os materiais e as formas no 

ensino da escrita e leitura de números, também já está sendo idealizada no 

ensino das palavras. Para Ferreiro (2013), especialista em alfabetização, ao 

contrário do que se pensava, a diversidade é uma vantagem na alfabetização. 

Ela enfatiza que as pesquisas mais atuais têm observado que a variedade de 

línguas é uma vantagem e pode ser útil no trabalho pedagógico.  

Das pesquisas que encontramos sobre o ensino do SND e bases 

diversificadas podemos citar Bednarz & Janvier (1982; 1988); Lerner & 

Sadowski (1994); Lerner (1995); Jones et al.(1996); Goubert (1999); Bandeira 

(2012).   

É importante destacar que esses pesquisadores não deixam de alertar 

sobre o desafio e a dificuldade existente em relação ao ensino do SND, como 

vemos a seguir: 
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Golbert (1999), mesmo considerando avanços significativos em relação 

ao ensino, conclui que o SND ainda é um grande desafio para a Educação 

Matemática.  

Lerner (1995) que reconhece as dificuldades enfrentadas pelas crianças 

em relação ao SND alerta que: 

Pode parecer fácil para os adultos que já reconstruíram os 
princípios do sistema, mas, para a criança, tudo parece muito 
misterioso, porque a escrita de um número qualquer não “diz” 
que o algarismo colocado no lugar das dezenas deve 
multiplicar-se por 10 para conhecer seu valor; também não diz 
que o algarismo colocado no lugar das centenas deve 
multiplicar-se por 100. ( p 139) 

A própria Lerner (1995) ainda adverte que não se pode atingir a 

compreensão do SND através de explicações verbais sobre o valor das 

dezenas, centenas ou milhares. 

Jones at al. (1996) chamam a atenção para a dificuldade das crianças 

em compreender as propriedades do SND e consideram a necessidade de 

modelos de ensino que facilitem a aprendizagem do valor posicional e a 

compreensão do significado dos números multidígitos. 

1.1.2 Pelo nosso trabalho com bases diversificadas  

Diante das sugestões que tínhamos, iniciamos o trabalho com bases 

diversificadas em nossas aulas no curso de pedagogia. O recurso mais 

importante que encontramos foi um jogo sugerido por Brasil (2007), sobre o 

qual damos detalhes no capítulo que trata da metodologia. Ele é composto por 

um Quadro Valor de Lugar (QVL), um dado comum e palitos de picolé. A título 

de esclarecimento, o QVL é uma tabela cujas colunas possuem valores 

determinados pela base escolhida. Por exemplo, na base dez, temos as 

colunas da: unidade, dezena, centena e assim por diante.  

Nós percebemos a grande importância de se trabalhar com diferentes 

bases porque nos permitiu esclarecer conceitos que para a maioria dos alunos 

de pedagogia passavam despercebidos na base dez. Por exemplo, o 

significado do “vai um” e do “empresta um” que normalmente são mecanizados 

nos algoritmos. Outro exemplo é o uso das propriedades aditiva e multiplicativa 
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do SND. Quando trabalhamos a escrita de um número em diferentes bases 

observamos que há a necessidade do uso das propriedades aditivas e 

multiplicativas que na base dez praticamente não se observa. Na base dez, por 

exemplo, o aluno que vê a escrita 23 já sabe que é o número “vinte e três” 

porque já está habituado desde cedo e o memorizou. Já em outra base isso 

não acontece, por exemplo, para ler 212 na base três, o aluno, por não estar 

habituado, precisa pensar um pouco e se obriga a utilizar multiplicação e 

adição para descobrir o número, ou seja, para saber que número está escrito 

em 212, em base três, o aluno precisa fazer 2.9 + 1.3 + 2.1 que dá o número 

“vinte e três”.   

Outra vantagem que vimos no trabalho com bases diversificadas foi 

sobre a diferença entre os conceitos de número e numeral. Poucos alunos de 

pedagogia sabem a diferença e confundem esses dois termos. O conceito de 

número é mais difícil e poucos sabem explicar porque o número é algo abstrato 

(KAMMI & DECLARCK, 1994), é uma relação mental que fazemos. Qualquer 

forma de escrita ou representação do número, dessa relação mental, é o que 

chamamos de numeral. Quando escrevemos um mesmo número em várias 

bases podemos mostrar que a escrita (numeral) muda de acordo com a base 

enquanto que o número não depende de base. O que mostra que o número é 

invariável e o numeral é variável. Podemos ilustrar isso com o exemplo citado 

no parágrafo anterior onde escrevemos 23 na base dez e 212 na base três. 

Essas duas escritas diferentes representam o mesmo número, o número “vinte 

e três”. O interessante é que mesmo o que escrevemos entre aspas não é 

número e sim numeral. Como já dissemos o número é abstrato e só está na 

nossa mente e qualquer representação dele será um numeral. 

Essa ideia de diferenciar número e numeral nas nossas aulas no curso 

de pedagogia levou-nos a uma conjectura. A de querer comparar a escrita de 

palavras com a escrita de números nas escolas. O que consideramos algo bem 

interessante e queremos explanar a seguir. 

1.1.3 Pela analogia SND e o alfabeto – Qual é mais ensinado nas escolas? 
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De nossa experiência no curso de pedagogia relacionada ao ensino de 

sistema de numeração, nós começamos a perceber uma analogia, entre o 

SND, com seus dez algarismos, e o alfabeto, com suas 26 letras. Com as 26 

letras do alfabeto, escrevemos palavras e com os 10 dígitos do SND, 

escrevemos numerais. Ao ensino da escrita de palavras nas escolas vamos 

denominar aqui alfabetização e ao ensino da escrita de numerais vamos 

denominar aqui numeramento. De nossa experiência poderíamos conjecturar 

que a leitura de um numeral seja mais difícil que a leitura de uma palavra e 

que, portanto, numeramento é mais difícil que alfabetização. Dizemos isso 

considerando que a leitura de um numeral exige conhecer propriedades do 

SND como a de valor posicional, adição e multiplicação, o que não ocorre na 

leitura de palavras. Diante disso, a pergunta que fazemos aos alunos de 

pedagogia é: a qual desses dois temas a escola dedica mais tempo?  

Para uma pessoa que frequentou escola não é difícil conjecturar que à 

alfabetização se dedica um bom tempo e é um objetivo que quando alcançado 

chega a ser festejado por todos e fica marcado. Já o numeramento não parece 

ser uma preocupação ou uma intenção da escola.  

.  A pesquisa de Lamanoto & Passos (2009) destaca o depoimento de 

uma professora que declara o seguinte: 

A gente fica muito preso na parte de letramento, na parte da 
alfabetização. Cobramos isso da criança; temos essa 
expectativa muito forte. Além disso, tem a cobrança da família, 
muitas vezes da escola e dos outros professores. (p. 99) 

Essa declaração partiu de uma professora para explicar o motivo da 

ausência da geometria na aula de matemática, tema daquela pesquisa, mas é 

uma demonstração de que há grande preocupação com a alfabetização. 

Percebe-se que há grande pressão da escola, do professor e até de pais para 

que as crianças sejam logo alfabetizadas na língua materna, o que parece não 

ocorrer em relação aos números. 

A impressão que temos é que a escola considera que o numeramento 

vem no pacote da alfabetização. Aliás, esses dois caminhos, numeramento e 

alfabetização, podem ser considerados independentes, pois é possível que 

pessoas não alfabetizadas sejam boas em fazer cálculos. Toledo (2004, p 97) 
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concluiu de uma pesquisa que “enquanto a maior parte dos sujeitos afirma ter 

alguma dificuldade em tarefas que exigem leitura e escrita, a mesma 

dificuldade não é mencionada em relação à leitura de números ou à 

capacidade de fazer contas”.  

 Normalmente o que acontece é que a nossa vivência com os numerais 

em base dez, desde pequenos, nos leva a memorizá-los relacionando-os aos 

seus respectivos números. Assim, uma criança relaciona a escrita 23 ao 

número vinte e três como se 23 fosse uma palavra, um nome, e passa uma 

vida sem entender que 23 equivale a 2.10 + 3.1. Isso é compreensível porque 

desde cedo, mesmo sem ir à escola, as crianças têm contato contínuo com os 

numerais sem mesmo entendê-los. 

Não estamos questionando aqui sobre em que ano escolar deveríamos 

iniciar o numeramento. E pensando nisso deveríamos questionar sobre a 

introdução dos algoritmos que exigem conhecimento de valor posicional. As 

pesquisas de Kamii (1984) e de Kamii & DeClark (1994) discutem sobre a 

idade das crianças em relação à questão do número e de valor posicional. 

1.1.4 Pelo trabalho com o SND e a idealização de um algoritmo para a 

divisão 

Ao concluirmos, em nossas aulas no curso de pedagogia, as atividades 

de agrupamentos e trocas no QVL, iniciamos com as quatro operações básicas 

explorando o próprio QVL e os palitos de picolé. E quando chegamos na 

operação de divisão percebemos surpreendentemente que era muito mais 

simples realizar uma divisão utilizando o QVL e os palitos. Começamos 

dividindo os palitos da ordem maior e se sobrasse palitos trocávamos cada 

palito por dez palitos da ordem inferior, adicionando-se aos palitos que já 

estavam ali. Em seguida dividíamos os palitos dessa ordem e assim 

prosseguíamos até chegarmos a ordem da unidade. Assim, chegamos a um 

formato de algoritmo para a divisão mais parecido com os algoritmos das 

outras operações de adição, subtração e multiplicação, nos quais o resultado é 

registrado na linha inferior de cada ordem.  
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Essa forma de fazer divisão causa surpresa aos alunos de pedagogia. E 

eles questionam se dessa forma é possível resolver qualquer divisão e o 

porquê das escolas não ensinarem assim.  

Foi essa boa receptividade dos alunos de pedagogia que nos motivou a 

investir numa pesquisa sobre a operação de divisão e seu algoritmo tradicional. 

É importante considerarmos que foi a partir do nosso trabalho com SND 

que nos levou à concepção desse algoritmo. Martinez (2012, p 39) considera 

que “antes de formalizar os processos algorítmicos de divisão, é interessante e 

favorável ao aprendizado, o uso de materiais manipulativos como: ábaco, QVL, 

Material Dourado, dentre outros”.  

Essa citação corrobora com a ideia desta pesquisa de iniciar as 

atividades sobre o algoritmo da divisão a partir de tarefas que envolvam a 

compreensão do SND, passando pelo processo de divisão no QVL, com 

material concreto, culminando com a proposta de um algoritmo escrito no 

mesmo formato das outras operações e até mesmo fazendo uso de outros 

algoritmos como o algoritmo por estimativa, o qual também damos detalhes em 

capítulo posterior.  

1.2. Justificativa  

De nossa experiência como professores sabemos que o algoritmo 

tradicional da divisão, aquele já ilustrado anteriormente neste capítulo, é muito 

difícil.  Muitos alunos de pedagogia confirmam essa tese ao afirmarem que 

nunca conseguiram entendê-lo.   

Por coincidência, na época que já trabalhávamos no curso de 

pedagogia, tivemos uma experiência com nosso filho mais velho quando este 

estava cursando o ensino fundamental I, e aprendendo a dividir pelo algoritmo 

tradicional. Ele se mostrava todo embaraçado com as diversas regras do 

algoritmo. Observamos que até para registrar os quocientes parciais ele tinha 

dúvida, pois não sabia se registrava embaixo do divisor (embaixo da chave) ou 

se registrava embaixo do dividendo. Essa experiência nos mostrou que o 

empecilho estava no algoritmo e não na operação em si. 
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Podemos dizer que, dentre os algoritmos das quatro operações, o da 

divisão é sempre o mais preocupante, falando do algoritmo tradicional, pois 

vários ou quase todos os alunos do curso de pedagogia demonstram isso.  

O que nos causa inquietação é que mesmo sendo considerado tão 

difícil, nos parece que o uso do algoritmo tradicional da divisão pelas pessoas é 

uma unanimidade. O algoritmo tradicional nos parece ser o único processo 

conhecido pelas pessoas quando resolvem uma operação de divisão. Tal 

conjectura poderá ser investigada em nossa pesquisa tanto com alunos do 

curso de pedagogia, professores atuantes e alunos. 

A complicação do algoritmo tradicional talvez possa estar nas regras que 

lhe acompanham. E, em nossa opinião, parece que essas regras surgem 

simplesmente pelo fato de termos que registrar o quociente, digito a dígito ou 

ordem a ordem, no lado direito, abaixo do divisor, coisa que não acontece no 

algoritmo que concebemos em nossas aulas no curso de pedagogia, no qual o 

quociente vai sendo calculado também dígito a dígito, mas vai sendo registrado 

embaixo, na própria ordem (ou coluna) que está sendo dividida. Como já 

dissemos, os detalhes sobre esse nosso algoritmo está em capitulo posterior. 

Essa, que chamamos de nova forma de fazer divisão ou novo algoritmo, 

foi uma ideia que surgiu de nossas aulas, desenvolvidas em vários semestres, 

no curso de pedagogia. No entanto, destacamos que não há nenhuma nova 

descoberta, apenas um jeito um pouco diferente que encontramos de dividir, o 

qual tem sido considerado fácil pelos nossos alunos de pedagogia. O que 

muda em relação ao algoritmo tradicional é a diferença no local do registro. E 

consideramos uma ideia nossa, por ter sido pensada nas nossas aulas, ou 

seja, foi nosso jeito de fazer ou nossa Etnomatemática. E apesar de termos tido 

essa ideia, descobrimos posteriormente que já existiam trabalhos antigos e 

recentes sobre algoritmos similares. Em nossa busca recente por pesquisas 

relacionadas a algoritmos da divisão, nós encontramos similaridades com os 

algoritmos apresentados em Moya (1569); Padilla (1732) e Van de Walle 

(2009), sobre os quais trataremos em capítulo posterior. Mas, mesmo assim, 

não vamos diminuir o mérito de nossa descoberta ou nosso algoritmo. 
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A ideia do nosso algoritmo surgiu a partir do processo de divisão que 

realizamos no QVL, com material concreto1. Esse processo é o mesmo que, 

como já pudemos perceber, aparece em alguns livros didáticos. A figura 2, a 

seguir, que ilustra a divisão 284   2 feita no QVL com material concreto, faz 

parte de um livro didático. Esse livro é de 3º ano do ensino fundamental o qual 

foi analisado na pesquisa de Martinez (2012) cujo objetivo não é tratar do 

algoritmo tradicional. 

Figura 2 – Ilustração de uma divisão feita no QVL com material concreto 

 

Fonte: MARTINEZ (2012, p 81) 

Se esse formato de algoritmo aparece em livros didáticos, então qual 

seria a novidade da presente pesquisa? Essa nos pareceu uma questão 

interessante, pois nos parece que esse formato de divisão aparece em livros 

didáticos apenas como mera ilustração e logo é abandonada. A nossa 

novidade, portanto, seria manter esse formato de algoritmo, não só com o 

material concreto, que é limitado a divisões mais simples, mas também com o 

uso dos algarismos do SND, que não se limita a divisões simples. E 

consideramos essa ideia uma novidade, por supormos que ninguém prossegue 

fazendo divisão assim, nesse formato considerado fácil por nós e pelos alunos 

                                                           

1
 Achamos importante fazer uma observação relacionada ao tipo de material concreto que 

muitas vezes são utilizados no trabalho com o sistema de numeração decimal. E isso cabe 
também ao material concreto denominado “material dourado” ou aqueles como o da figura 2. 
Nós, particularmente, consideramos desnecessário que em cada ordem (coluna) do QVL sejam 
colocados materiais de formatos diferentes, ou até mesmo montes de dez ou de cem palitos 
amarrados com elástico, visto que no nosso sistema de numeração a posição é que estabelece 
a diferença entre os valores do material colocado em cada ordem do QVL e não o tipo ou 
formato do material. Vemos que nessa ilustração foram usadas bolinhas para a ordem das 
unidades, palitos para a ordem das dezenas e quadrados para a ordem das centenas, o que 
achamos desnecessário. Bastava usar ou só bolinha, ou só palito, ou só quadrado. Quando se 
usa materiais de formas diferentes entendemos que se torna desnecessário o uso do QVL, 
visto que quem determina o valor de cada objeto é a sua forma e não a posição que ele se 
encontra. O uso de diferentes formas de material concreto pode ser um empecilho para que a 
compreensão da propriedade denominada posicional do nosso sistema de numeração. 
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de pedagogia. A partir da análise de livros e da conversa com professores 

atuantes, podemos levantar dados para verificar a conjectura sobre o rápido 

abandono do método do QVL pelos livros didáticos, mas, um exemplo disso 

está na figura 3, que está a seguir, que também é um recorte retirado da 

mesma página do livro didático que contém a figura 2, citada anteriormente da 

pesquisa de Martinez (2012). A divisão ilustrada na figura 3, pelo algoritmo 

tradicional (o autor o denomina algoritmo usual), é a mesma divisão ilustrada 

na figura 2, as quais, como já dissemos, estão na mesma página do livro. E é 

isso que nos instiga a querer confirmar a nossa conjectura de que o formato de 

algoritmo no QVL aparece em livros didáticos, mas esses mesmos livros 

didáticos, o abandonam, partindo imediatamente para o formato do algoritmo 

tradicional. O que pode estar passando despercebido por professores. 

Figura 3 – Uma divisão pelo algoritmo tradicional (o autor o denomina “usual”) 

 

Fonte: Martinez (2012, p 81) 

Ainda considerando sobre divisão e algoritmo tradicional, Agranionih; 

Enricone & Zatti (2010) afirmam que no período que vai até o 5º ano (antiga 4ª 

série) os conteúdos de matemática reduzem-se basicamente ao domínio dos 

algoritmos das quatro operações. E consideram que o algoritmo da divisão é o 
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mais difícil, pois constataram que o maior número de erros dos alunos ocorre 

na divisão e boa parte dos erros apresentados pode ser atribuída à falta de 

compreensão do próprio algoritmo. 

Outras pesquisas como as de Lautert (2000), Gregolin (2002) e Campos 

(2007) apontam dificuldade não só de alunos, mas também de professores com 

relação à operação de divisão.  

Saiz (1996) trata sobre as dificuldades de alunos relacionadas 

especificamente com o algoritmo tradicional da divisão e aponta muitos erros 

devido às muitas regras desse algoritmo. 

Existem também pesquisas que polemizam ou questionam o uso ou não 

dos algoritmos nos anos iniciais, ou de calculadoras. Nesse sentido citamos as 

pesquisas de Carraher at al (1982;1985); Kamii & Dominick (1998): Loureiro 

(2004); Van De Walle (2005; 2009); Drabik (2008); Norton (2012); Piva & 

Wielewsky (2013) além do Programa Etnomatemática. Sobre essas pesquisas 

tratamos com mais detalhes em capítulo posterior. 

Justificamos a presente pesquisa baseados no que já dissemos até aqui 

sobre a dificuldade referente à operação de divisão e seu algoritmo tradicional, 

a sugestão de algoritmos alternativos para a divisão, e também a polêmica das 

pesquisas existentes sobre o uso ou não de algoritmos nos anos iniciais. 

1.3 Questões de pesquisa 

Na presente pesquisa nos propomos a responder às seguintes questões:  

- Como o uso de um algoritmo da divisão pode influenciar no 

desempenho de alunos e na prática de professores? 

- Como os professores atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental 

veem o algoritmo tradicional no ensino da divisão? 

- Como, e em qual nível de ensino, livros didáticos tratam do conteúdo 

divisão e algoritmos? 



 

25 

 

- Como são as concepções dos alunos de pedagogia com relação à 

divisão e o algoritmo tradicional? 

- Como combinar o uso de algoritmo no ensino da divisão, em anos 

iniciais do ensino fundamental, com os conceitos propostos no Programa 

Etnomatemática? 

1.4  Objetivos 

Ao procurar responder às questões propostas nesta pesquisa 

estabelecemos os seguintes objetivos: 

1.4.1 Objetivo geral 

Identificar possibilidades nos processos de ensino e de aprendizagem da 

operação de divisão e do uso de algoritmo. 

1.4.2 Específicos: 

- Discutir, baseados em pesquisas existentes, sobre a utilização de 

algoritmos da divisão. 

- Analisar três coleções de livros didáticos de matemática dos anos 

iniciais, utilizados pelas escolas, com relação ao algoritmo da divisão. 

- Explorar o uso de um algoritmo alternativo para a divisão, a fim de 

investigar com alunos dos anos iniciais, alunos de pedagogia e professores 

atuantes dos anos iniciais, possíveis vantagens para o ensino da divisão pelo 

algoritmo. 

- Analisar o uso de algoritmos nas escolas brasileiras a partir dos 

conceitos propostos no Programa Etnomatemática. 

- Investigar sobre o uso do algoritmo tradicional da divisão no Ensino 

Fundamental brasileiro. 
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2. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Com o intuito de alcançar os objetivos e responder às questões 

propostas nesta pesquisa, apresentamos a seguir: a fundamentação teórica, 

baseada nos conceitos do Programa Etnomatemática; os sujeitos da pesquisa 

e os procedimentos metodológicos. 

2.1 Fundamentação teórica.  

Como já citamos anteriormente, esta pesquisa trata principalmente da 

operação de divisão e algoritmos. Um dos propósitos é investigar sobre um 

possível predomínio do uso do algoritmo tradicional da divisão nas escolas e 

nos livros didáticos. Também trata sobre outras modalidades de algoritmos 

para a divisão considerando que o algoritmo tradicional nos parece difícil e 

pouco compreendido pelos alunos.  

Sabemos que um algoritmo é uma técnica utilizada para realizar 

determinada tarefa que, no nosso caso específico, seria uma divisão. E 

normalmente essa técnica, que se constitui de um conjunto de passos, é 

desenvolvida por algum indivíduo, ou grupo de indivíduos, em seu contexto, por 

causa de alguma necessidade de sobreviver ou transcender à determinada 

situação ou problema. Aliás, nesta pesquisa trataremos sobre um algoritmo que 

desenvolvemos em nossas aulas, exatamente por causa da necessidade que 

tínhamos no curso de pedagogia, de procurar estratégias de divisão que não 

fossem pelo algoritmo tradicional o qual consideramos muito difícil. Esse olhar 

em relação aos algoritmos nos reportou à Etnomatemática. Nesse sentido, 

trataremos a seguir sobre alguns conceitos do Programa Etnomatemática, mais 

especificamente os conceitos de sobrevivência e transcendência.  

Brasil (1997), que trata dos Parâmetros Curriculares de Matemática do 

Brasil, faz referência ao Programa Etnomatemática.  

2.1.1 – Surgimento da Etnomatemática 

O Programa Etnomatemática relaciona a matemática à cultura. 

Em uma entrevista à Univesp TV (2013), D’Ambrosio revela que a 

Etnomatemática surgiu a partir de suas ideias relacionadas ao estudo da 

história. Para ele a história que nós conhecemos, normalmente é aquela 
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contada por quem está de fora e por isso ele começou a questionar sobre: 

como seria a história contada, explicada, por quem está dentro, ou por quem é 

a própria história. Observando como a história envolve, principalmente, a 

matemática, ele começou a se interessar também por entender como que os 

locais viam, faziam ou explicavam o seu próprio fazer matemático. E assim 

surgiu o Programa Etnomatemática. 

A ideia de relacionar matemática à cultura, para Orey & Rosa (2001, p. 

121), teve alguns precursores, mas eles consideram que Raymond Louis 

Wilder “talvez tenha sido o primeiro educador a relacionar claramente a 

matemática com a cultura, numa conferência intitulada The Cultural Basis of 

Mathematics, no Congresso Internacional de Matemáticos de 1950”. Para 

esses autores o programa Etnomatemática teve início aproximadamente duas 

décadas após a conferência de Wilder, o que sugere que a Etnomatemática 

inicia após a decadência do movimento denominado “Matemática Moderna”, 

ocorrido nas décadas de 60 e 70. E foi ao final desse movimento na década de 

70, que educadores matemáticos se preocuparam com mudanças no sentido 

de propor novas formas de se ensinar matemática. Os educadores 

matemáticos buscaram um ensino de matemática centrado no dia-a-dia das 

pessoas, a matemática centrada na cultura do indivíduo.  

Silva, (2008, p. 28), ao referir-se a essa busca dos matemáticos por uma 

matemática, relacionada à cultura do aluno, e diferente daquela, escolar, ditada 

pelo movimento da Matemática Moderna, fez um apanhado de vários termos 

metafóricos referentes a essa “nova” matemática. São eles: Sociomatemática 

proposto por Zaslavski em 1963 referindo-se à matemática do dia-a-dia dos 

africanos; Matemática Espontânea do próprio professor D’Ambrosio, em 1982, 

para referir-se à capacidade de todo ser humano e de todo grupo cultural de 

desenvolver naturalmente métodos matemáticos para sobreviver; Matemática 

Informal usado por Posner, também em 1982, para se referir à matemática 

aprendida fora da educação formal, ou seja, fora da escola; Matemática 

Oprimida, termo usado por Paulus Gerdes, referindo-se aos elementos 

matemáticos existentes no quotidiano das massas populares e que não são 

reconhecidos como Matemática pelas concepções dominantes. Em 1985 

Paulus Gerdes usou a denominação Matemática Escondida ou Congelada para 

defender a reconstrução ou um descongelamento do pensamento matemático 
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escondido ou congelado em técnicas antigas dos povos antigos que se 

encontram congeladas. Além desses termos, outros apareceram, tais como: 

Matemática Popular por Mellin-Ousen em 1986, Matemática Não-

Estandartizada, em 1987, por Gerdes, Caraher e Harris. 

Vimos ai que D’Ambrosio, com a Matemática Espontânea, talvez já 

ensaiasse para o lançamento do termo Etnomatemática. E foi isso que 

aconteceu. Segundo Silva, (2008, p. 29) D’Ambrósio, em 1985, juntando todas 

essas ideias de “Etnoconhecimentos”, como as citadas no parágrafo anterior, 

propôs a criação de um Grupo Internacional de Estudos em Etnomatemática. 

Desde então, pelo que conhecemos hoje, a Etnomatemática tem se 

desenvolvido e vários estudos de pós-graduação, como a presente pesquisa, 

tem se embasado na teoria da Etnomatemática. 

2.1.2 – Etnomatemática – definição 

O conceito de Etnomatemática é explicado pelo próprio D’Ambrósio 

(1990, p.5) fazendo uso da etmologia da palavra Etnomatemática: techné 

(técnicas e artes), etno (cultura e suas diversidades), máthema (ensinar = 

conhecer, entender, explicar) ou, segundo ele, numa ordem mais interessante 

etno + matema + tica. Assim, “Etnomatemática é a arte ou técnica de explicar, 

de conhecer, de entender, nos diversos contextos culturais” (p. 5). Para o seu 

idealizador a Etnomatemática busca identificar técnicas utilizadas por grupos 

sociais na busca de explicar e entender o mundo que os cerca.  

Para D’Ambrosio (2011) o objetivo do Programa Etnomatemática é: 

Compreender como, ao longo da história e em todos os locais 
do planeta, indivíduos, famílias, comunidades, profissões, 
tribos, nações e povos lidaram com seu ambiente natural e 
social e explicaram e entenderam fatos e fenômenos, 
comportamentos e conhecimentos. (p. 1) 

Entendemos que ainda exista certa confusão sobre o termo “etno” que 

compõe a palavra Etnomatemática, mas D’Ambrosio (2001) esclarece que etno 

refere-se a grupos culturais, tais como comunidades urbanas e rurais, grupos 

de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária 

quando estão brincando, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se 

identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. E assim podemos 

dizer que Etnomatemática é o fazer matemático de cada uma dessas etno. 
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Esse esclarecimento nos parece eliminar a ideia que às vezes temos de 

que Etnomatemática envolve apenas comunidades rurais mais isoladas, como 

os indígenas. Na verdade ela abrange qualquer grupo, urbano ou rural. As 

crianças, por exemplo, com sua maneira específica de fazer contas usando os 

dedos, compõem uma etno, e produzem a sua própria Etnomatemática.  

Para D’Ambrósio (2001) a Etnomatemática é o reconhecimento de que 

as ideias matemáticas são próprias da natureza humana e por isso a 

matemática é espontânea, própria do indivíduo e moldada pelo ambiente 

natural, social e cultural em que esse indivíduo se insere. E essas ideias 

matemáticas são substanciadas nos processos de comparar, classificar, 

quantificar, medir, organizar e de inferir e de concluir.  

D’Ambrosio (2001) considera que existem várias Etnomatemáticas e as 

comunidades criam a sua própria matemática, ou a sua própria 

Etnomatemática. Os indivíduos que viviam, por exemplo, na Grécia 

desenvolveram, motivados por seu ambiente natural, suas maneiras de 

comparar, classificar, quantificar, medir, organizar e de inferir e de concluir. Isto 

é, criaram sua própria Etnomatemática. 

D’Ambrosio (2001) acredita que a Etnomatemática possui várias 

dimensões que na maioria das vezes se interligam e ele as classifica como: 

conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. 

A partir das definições e considerações até aqui feitas sobre a 

Etnomatemática, poderíamos então concluir que uma criança que resolve uma 

situação problema fazendo contas com auxílio dos dedos seria um exemplo 

simples de uma Etnomatemática. Fazer contas com auxílio dos dedos é a 

maneira, a técnica que a criança tem naquele momento para resolver o 

problema. E dizer a essa criança que ela não pode usar os dedos para fazer 

contas seria ir contra as dimensões da Etnomatemática, que tem a 

característica de preservar a diversidade e eliminar a desigualdade 

discriminatória, mais especificamente seria ir contra a sua dimensão política, a 

qual, segundo D’Ambrósio (2001), trata do respeito e o reconhecimento à 

história e o pensamento das distintas culturas. 
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Certa vez ouvimos alguém contar a história de uma professora de um 

lugar simples que, em um encontro sobre matemática, comunicou ter feito uma 

nova descoberta. A partir de sua prática ela dizia ter observado que quando 

dividimos o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro 

obtemos sempre o mesmo valor. A pergunta que se faz é: será mesmo 

possível que essa professora descobriu o número π? Por que não? Assim 

como alguém já observou no passado o número π, essa professora a partir de 

sua prática, também poderia observar. Pois assim surgem as 

Etnomatemáticas. 

2.1.3 Etnomatemática, sobrevivência e transcendência. 

No Programa Etnomatemática, D’Ambrosio (2000) identifica dois 

“pulsões” na origem do comportamento humano: a sobrevivência e a 

transcendência. Esse autor explica que assim como ocorre em outras espécies 

vivas, o ser humano procura sobreviver individualmente e em grupo e dar 

continuidade à espécie. A sobrevivência se manifesta no momento espacial e 

temporal, aqui e agora. D’Ambrosio (2000) explica que na busca pela 

sobrevivência se desenvolvem as técnicas e os estilos de comportamento 

individual e coletivo para lidar com o ambiente mais imediato, que fornece o ar, 

a água, os alimentos, o outro, e tudo mais que é necessário para a 

sobrevivência do indivíduo e da espécie. Ele também considera que essa é a 

função dos mecanismos fisiológicos e ecológicos, que resultam de instruções 

inscritas nos códigos genéticos. 

Além da sobrevivência, diferentemente das outras espécies, a espécie 

humana desenvolve outro “pulsão”, o da transcendência, que vai além da 

dimensão do instante espacial e temporal, atingindo a dimensão do onde e 

quando. Assim se desenvolve o senso de localização, de passado e de futuro. 

D’Ambrosio (2000) explica que na busca pela transcendência se desenvolvem 

a percepção de passado, presente e futuro, a memória individual e coletiva, os 

mitos e as artes, que são meios para explicar fatos e fenômenos e o 

encadeamento de passado, presente e futuro. Para esse pesquisador a 

procura da satisfação da transcendência é resultado da vontade de cada 

indivíduo e da vontade coletivizada, e sobrevivência e transcendência 

constituem a essência da espécie humana e por isso ele pode distinguir a 
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qualidade do ser humano (substantivo) que busca a sobrevivência e a 

qualidade de ser humano (verbo) que busca ir além da sobrevivência, a 

transcendência. Sobrevivência está relacionada à satisfação de necessidades 

e transcendência à vontade.  

Ao refletir sobre sobrevivência e transcendência D’Ambrosio (1999a) 

define o termo presente e o termo comportamento. O presente é o momento 

em que se dá a [inter] ação do indivíduo com seu meio ambiente, natural e 

sócio-cultural que é o comportamento. Portanto o comportamento é o fazer, ou 

agir, ou prática e está identificado com o presente. Em todas as espécies 

animais, o comportamento se esgota no presente. Já a espécie humana vai 

além e procura explicações sobre o seu comportamento, sobre o seu fazer, 

perguntando o porquê e como das ações. E essas explicações sobre o fazer 

são organizadas em teorizações, comumente chamadas saber ou 

conhecimento. Assim, conhecimento é o substrato do comportamento, que é a 

essência do estar vivo e do interagir com o meio ambiente. Nesse contexto 

D’Ambrosio (1999a) considera o ciclo vital: REALIDADE   INDIVÍDUO   

AÇÃO   REALIDADE e explica que a REALIDADE informa o INDIVÍDUO que 

processa a informação e executa uma AÇÃO, que tem como resultado a 

modificação da REALIDADE, que novamente informa o INDIVÍDUO e todo o 

processo continua. 

Para D’Ambrosio (2000), “o ser humano existe enquanto busca, 

solidariamente, sobrevivência e transcendência. Sobrevivo e transcendo o 

instante, portanto existo” (p 159). 

Assim, entendemos que é dessa necessidade de sobrevivência e 

transcendência do ser humano que advém os processos de geração, 

organização e difusão do conhecimento, e D’Ambrosio (2001) explica que ao 

difundir o conhecimento temos a Educação. Ele considera que a 

Etnomatemática não se limita somente a identificar a matemática criada e 

praticada por um grupo cultural específico, ela tem uma perspectiva bastante 

ampla fazendo parte de um programa de pesquisa que consiste numa 

investigação holística da geração, organização intelectual e social e da difusão 

do conhecimento matemático com amplas implicações pedagógicas, em 

distintos grupos culturais. 
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2.1.4 Etnomatemática e educação 

Como já dissemos anteriormente, a Etnomatemática é utilizada pelos 

seres humanos para sobreviver, ao lidar com o cotidiano e satisfazer todas as 

suas necessidades, e para transcender, ao explicar fatos, fenômenos e 

mistérios.  

Assim a educação deve assumir o papel de fornecer instrumentos que 

possibilitem ao educando a sua sobrevivência na sociedade. Esses 

instrumentos devem estar inseridos na cultura do educando para que tenha 

significado, e no caso de não estarem inseridos, que seja explicitado de qual 

cultura advêm e inseridos em um discurso crítico. Quando as raízes do 

dominado são fortes, conhecer e assimilar a cultura do dominador se torna algo 

positivo e na educação matemática, a Etnomatemática pode fortalecer essas 

raízes. Gerdes (2007, p. 160) considera que “numa educação que reconhece e 

aproveita a existência de muitas culturas abre-se o horizonte do aluno, 

enriquecendo-o com experiências doutros povos e doutros tempos.”. 

Ainda falando de sobrevivência e transcendência D’Ambrosio (1999a) 

destaca que “a visão holística procura entender o homem na sua integralidade 

como um fato (indivíduo e espécie) que, ao longo da sua história de vida e da 

história de toda espécie, tem procurado adquirir conhecimento para sobreviver 

e transcender, como indivíduo e como espécie, em distintos ambientes naturais 

e culturais.” (p. 49). Portanto, o conhecimento resulta da busca de 

sobrevivência e de transcendência. 

Orey & Rosa (2005) consideram que ainda há uma grande necessidade 

de desenvolvimento da Etnomatemática em relação à ação pedagógica. Eles 

afirmam que existe uma grande necessidade de que o programa 

Etnomatemática seja identificado como um programa que busca as práticas de 

ensino-aprendizagem direcionadas à ação pedagógica. O grande desafio, 

segundo eles, para os pesquisadores em Etnomatemática é elaborar estudos e 

práticas pedagógicas que estejam de acordo com os objetivos filosóficos-

teóricos deste programa. 

Nós, como educadores matemáticos, temos que estar em sintonia com a 

grande missão de educador e perceber que há muito mais, nessa missão, do 

que ensinar a fazer continhas ou a resolver equações e problemas 
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absolutamente artificiais. É necessário incorporar a matemática do momento 

cultural, contextualizada, na educação matemática. Privilegiar o raciocínio 

qualitativo. Assim torna-se necessário que sejam repensadas as práticas de 

ensino, entendendo que a matemática está em todos os lugares e em 

diferentes formas, e não só no ambiente da sala de aula, nos programas e nos 

currículos.  

 D’Ambrósio (1999a) define currículo como um conjunto de estratégias 

que permitem atingir as metas maiores da educação e é composto por 

objetivos, conteúdos e métodos. Nesse sentido, esse autor orienta que, o 

currículo não privilegia os conteúdos das disciplinas e “o professor deve 

subordinar sua disciplina, em particular os conteúdos, aos objetivos da 

educação e não subordinar a educação aos objetivos, à transmissão e aos 

avanços de sua disciplina” (p. 15) e “o que há de mais moderno em educação 

trata o currículo como definido a partir da classe, isto é, combinado entre 

alunos mais os professores e mais a comunidade.” (p. 92). 

Dentro desse contexto podemos citar as pesquisas de Carraher at al 

(1982, 1985) que tratam respectivamente do contexto cultural como um dos 

usos da matemática e a matemática nas ruas e nas escolas. Essas pesquisas 

trataram do desempenho de crianças e adolescentes da cidade de Recife-PE, 

Brasil, quando em situações do seu cotidiano e em seguida em situação 

escolar. Daremos mais detalhas sobre essas pesquisas em capítulos 

posteriores, mas podemos antecipar aqui que as situações do cotidiano dos 

sujeitos dessas pesquisas são aquelas em que eles são vendedores de cocos, 

pipoca, milho verde, amendoim torrado etc. Os pesquisadores observaram que 

nessas situações do cotidiano, esses sujeitos resolvem inúmeros problemas de 

matemática sem utilizar papel e lápis e, referindo-se às operações, eles (os 

pesquisadores) explicam que a divisão aparece com menos frequência em 

relação às outras operações. 

Os problemas envolvem multiplicação (1 coco custa x: 4 cocos 
custam 4x), soma (o preço de 4 cocos mais o preço de 2 
limões) e subtração (Cr$ 500,00 menos y, para encontrar o 
troco). A divisão parece ocorrer menos frequentemente mas 
aparece em alguns contextos como o quilo de feijão verde 
custa x, meio quilo custa x/2 ou o quilo de cebola custa x, 200 
grs. custam x/5. A divisão também aparece em situações mais 
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complexas, como no cálculo do preço de um quilo e meio, onde 
normalmente soma-se o preço de meio quilo ao de um quilo ou 
no cálculo de um quilo e novecentos gramas onde subtrai o 
valor de cem gramas do valor de dois quilos. (CARRAHER at 
al, 1982, p. 81) 

  Baseados nos conceitos da Etnomatemática, acima tratados, 

pretendemos também analisar os dados da presente pesquisa na busca de 

contribuições para a Educação Matemática. 

2.2 Participantes da pesquisa 

Os participantes da pesquisa foram: alunos de 3º ao 7º anos do ensino 

fundamental, na faixa etária de 8 a 13 anos, de duas escolas públicas, sendo 

uma de ensino fundamental I e outra de ensino fundamental II, e de uma escola 

privada de ensino fundamental I, todas localizadas na cidade de Nova Olinda 

do Norte, estado do Amazonas; professores do fundamental I da escola pública 

(os professores da escola privada estavam de férias); alunos do curso de 

pedagogia de uma universidade privada da cidade de São Paulo-SP, que foram 

incluídos já no percurso da pesquisa, por reconhecermos que a investigação 

com esses alunos, no caso uma turma que estava iniciando o semestre, é 

importante e por isso deveria sim fazer parte, agora no formato de pesquisa, 

visto que até então o trabalho com alunos de pedagogia só havia sido feito em 

formato de aula comum de uma disciplina; e uma turma de alunos do ensino 

superior da faculdade de tecnologia de São Paulo, na qual trabalhamos, os 

quais participaram apenas da parte da investigação que trata do uso do 

algoritmo tradicional. 

A opção por uma cidade do estado do Amazonas para a realização da 

pesquisa foi por nosso desejo de envolver aquela que é nossa cidade natal, e 

onde já não habitamos mais. E a opção por duas escolas públicas justifica-se 

porque naquela cidade alunos de fundamental I e alunos de fundamental II 

estudam em escolas separadas.   

2.3 Procedimentos metodológicos 

Para a obtenção dos dados da pesquisa foi desenvolvido um trabalho de 

intervenção com: alunos dos anos iniciais; alunos do curso de pedagogia e 

professores atuantes do ensino fundamental.  



 

35 

 

Os participantes do curso superior da faculdade de tecnologia de São 

Paulo participaram apenas da parte da quantitativa da pesquisa, que investiga 

sobre o percentual de pessoas que optam pelo uso do algoritmo tradicional. 

Antes do trabalho de intervenção foi aplicado um pré-teste geral com os 

participantes da pesquisa. Foi possível aplicar esse pré-teste a alguns 

professores também. Esse pré-teste consiste de duas partes e foram 

respondidos à caneta a fim de evitar que os participantes pudessem apagar 

registros importantes. A primeira parte (anexo 2 – pré-teste tarefa 1) consistiu 

na resolução de um problema de divisão que foi baseado em Saiz (1996). A 

segunda parte (anexo 4 – pré-teste - tarefa 2), que foi realizada somente 

depois do término da primeira parte, consistiu de cálculos de divisão já 

armadas no formato do algoritmo tradicional.   

O pré-teste teve o objetivo de investigar sobre os métodos de resolução 

que os participantes usariam para o problema de divisão (tarefa 1) proposto, e 

também avaliar o desempenho dos participantes em divisão quando utilizam o 

algoritmo tradicional (tarefa 2).  

É importante explicar duas coisas. A primeira é que a participação dos 

professores foi apenas na tarefa 1 do pré-teste, pois o objetivo era também 

envolvê-los na investigação em relação ao grau de utilização do algoritmo 

tradicional por professores quando resolvem problemas de divisão. A segunda 

é que a aplicação da tarefa 2 do pré-teste ocorreu somente após o término e  

devolução, pelo participante, da tarefa 1, devido ao fato de que a tarefa 2 já 

propõe a utilização do algoritmo tradicional, o que poderia influenciar na tarefa 

1 no que tange ao método de resolução. 

Os professores também responderam a um questionário (anexo 5) com 

questões referentes à sua experiência relacionada ao ensino do algoritmo da 

divisão.  

Selecionamos quatro duplas de alunos da escola pública do ensino 

fundamental I, quatro duplas de alunos da escola pública do ensino 

fundamental II e dois trios de alunos da escola privada.  Ao decidir por diversos 

níveis de ensino tínhamos a intenção de observar em qual ou quais desses 
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níveis as atividades com agrupamento e troca em bases variadas seriam mais 

apropriadas e em quais desses níveis o algoritmo alternativo poderia ser mais 

bem trabalhado, se com alunos que ainda não conhecem o algoritmo 

tradicional ou se com alunos que já conhecem. 

O trabalho de intervenção didática foi desenvolvido em cinco encontros 

que aconteceram da seguinte forma: 

Nos dois primeiros encontros trabalhamos um jogo sugerido pelo 

programa gestão da aprendizagem escolar (MEC, 2007). Esse jogo é composto 

de um QVL, um dado comum e palitos de picolé, como mostra a figura 4. 

O jogo foi realizado entre duplas, com exceção da escola privada em 

que tínhamos apenas seis alunos o que nos levou a formar dois trios que 

jogaram entre si, são os alunos da figura 4. O principal objetivo desse jogo era 

ajudar os alunos a entenderem o significado do “vai um” e do “empresta um” 

que aparecem nos algoritmos das operações. 

Figura 4 – Dois trios da escola privada participando do jogo de agrupamento e troca. 

 

Fonte: Do próprio autor da pesquisa. 

O jogo aconteceu em duas etapas da seguinte forma: 

Primeira etapa (compreendendo o “vai um”) 

O jogo começa com o QVL vazio. A dupla escolhida para começar o jogo 

lança o dado e o valor obtido na face superior do dado indica o número de 
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palitos que a dupla ganhou. Esses palitos devem ser acumulados pela dupla e 

colocados no QVL da dupla, sempre na ordem das unidades, que é a primeira 

coluna da direita de quem joga. Depois é a vez de a dupla adversária jogar. Ela 

também lança o dado e ganha o número de palitos correspondente ao valor 

obtido na face superior do dado. Os palitos dessa dupla também devem ser 

acumulados e colocados no seu respectivo QVL, sempre na ordem das 

unidades, que é a primeira coluna da direita para a esquerda de quem joga.  

Nesse jogo existe uma regra a ser seguida pelos jogadores. A cada vez 

que a quantidade de palitos, em qualquer coluna (ordem), atingir um valor n, 

onde n é o número que corresponde à base que se pretende trabalhar, e o qual 

é determinado pelo pesquisador, a dupla é obrigada a trocar esses n palitos por 

apenas um palito da ordem imediatamente superior (coluna imediatamente à 

esquerda no QVL). Por exemplo, se a base for três, então n é três, e quando 

uma dupla alcançar o número de três palitos em determinada coluna do QVL, 

ela deve trocar esses três palitos por apenas um palito da coluna 

imediatamente à esquerda, sob pena de perder os palitos ganhos na última 

jogada, caso se esqueça de realizar tal troca.  

Cada dupla fica encarregada de cobrar da dupla adversária a devolução 

dos palitos obtidos na última jogada, no caso de esquecimento de troca. A 

partida termina quando uma das duplas atingir certo número de palitos em 

determinada coluna do QVL. Esse número e essa coluna são determinados 

pelo pesquisador antes do início de cada partida. Por exemplo, se a base 

escolhida é a base três, o pesquisador pode determinar que a dupla que 

primeiro alcançar, com dois palitos, a terceira ordem (terceira coluna) do QVL, 

é a dupla vencedora. 

Essa primeira fase do jogo, que explora o “’vai um”, deve se repetir até 

que as duplas compreendam bem a questão das trocas e deve ser jogada em 

várias bases. A cada mudança de base, as regras também mudam. Por 

exemplo, se a base é três, as trocas acontecem de três em três, se a base é 

cinco as trocas acontecem de cinco em cinco, e assim por diante.  
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Ao final desta fase, ainda no primeiro encontro, seria feito um 

fechamento explorando a escrita, no QVL, de números em várias bases e 

também a realização de operações de adição pelo algoritmo em várias bases. 

Mas acabamos deixando essa exploração para uma pesquisa futura onde 

poderemos avaliar a importância de se explorar a escrita em várias bases 

como sugere Vergnaud (1991) 

Segunda fase. (o “empresta um”) 

Esse jogo proposto pelo MEC (2007) utiliza o dado comum, cujas seis 

faces variam de um até seis, sem o zero, mas de nossa experiência com esse 

jogo nas aulas de matemática do curso de pedagogia, observamos que seria 

melhor que os valores colocados nas faces do dado variassem de zero até no 

máximo uma unidade a menos que o valor da base. Por exemplo, se a base é 

três, os valores colocados nas faces do dado devem ser zero, um e dois. 

Assim, fizemos essa adaptação no dado a ser utilizado especialmente para 

esta fase do jogo. 

Conforme observamos nas nossas aulas com alunos de pedagogia,  

esta segunda fase do jogo é considerada mais difícil que a primeira, pois nesta 

o processo é inverso. Aqui nesta segunda etapa, ao invés dos jogadores 

acumularem os pontos obtidos no dado, eles devem retirar do seu QVL esses 

pontos, o que leva à necessidade de recorreram à ordem superior sempre que 

não houver palitos para retirar da coluna da unidade. Aliás, “recorrer à ordem 

superior”, seria a maneira mais correta de se dizer o “empresta um”, visto que 

não é um empréstimo que estamos realizando. Essa fase do jogo acontece no 

segundo encontro da intervenção. 

Destacamos que para o propósito desta pesquisa, o qual é a exploração 

de um algoritmo alternativo para divisão, esta segunda fase é a mais 

importante, visto que no algoritmo da divisão ocorre a necessidade trocar um 

elemento, de uma ordem superior, por 10 elementos da ordem imediatamente 

inferior. 

Nesta fase as duplas de alunos começam o jogo já com um valor inicial 

colocado no QVL.  E a cada jogada, o valor obtido na face superior do dado 
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representa uma perda, uma subtração. Isto é, o valor obtido no dado 

corresponde ao número de palitos a ser retirado sempre da primeira ordem, a 

coluna da unidade, do QVL da dupla. E caso não haja o número suficiente de 

palitos na ordem da unidade para ser retirado, a dupla deve recorrer à ordem 

superior e destrocar um palito dessa ordem superior por n palitos da ordem 

imediatamente inferior (à direita) até obter o número de palitos suficientes na 

ordem da unidade, para que a subtração requerida seja feita.  

O valor de n, novamente depende da base escolhida. Se a base é três, 

então cada palito de uma ordem superior deve ser destrocado por três palitos 

da ordem imediatamente inferior. 

Ganha o jogo nesta segunda fase a dupla que primeiro esvaziar o QVL. 

Ao final desta segunda fase do jogo, que aconteceu no segundo 

encontro, também pretendíamos fazer um fechamento explorando a escrita no 

QVL de números em várias bases e também a exploração do algoritmo da 

subtração em várias bases, como sugere Vergnaud (1991), mas deixamos para 

uma pesquisa futura. 

Durante as duas fases do jogo, pretendíamos nos atentar para a 

percepção dos alunos em relação ao conceito de valor posicional, isto é, 

observar se eles iriam começar estabelecer valores para cada posição (ordem 

ou coluna) do QVL, mas também deixamos para pesquisas posteriores. 

No terceiro encontro fizemos uma transição das várias bases para a 

base dez e exploramos um pouco da escrita de números, apenas em base dez, 

e das operações de adição e subtração somente em base dez utilizando o 

QVL. 

No quarto encontro exploramos no QVL a operação de divisão em base 

dez, usando material concreto, como já explicado na introdução da pesquisa. A 

figura 5 mostra um aluno realizando uma divisão no formato do QVL com 

desenho do material concreto. Para a divisão com o material concreto no QVL 

utilizamos apenas divisores 2 e 3 para que não tivéssemos que trabalhar com 

restos maiores que 2 e termos que utilizar muitos palitos. 
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Figura 5 – Aluno realizando divisão no formato do QVL. 

 

Fonte: Do próprio autor da pesquisa. 

E finalmente realizamos divisões sem o uso de material concreto, agora 

usando a escrita do SND, onde pudemos extrapolar e usar divisores maiores 

que 2 e 3. Esse é o momento crucial desta pesquisa, pois é quando fazemos a 

transição do algoritmo no QVL com o material concreto para o algoritmo, que 

chamamos aqui de alternativo, no mesmo modelo do QVL, mas agora com o 

uso dos signos do SND. 

No encerramento do quinto encontro, foi aplicado um pós-teste nos 

mesmos moldes do pré-teste apenas para os alunos. No pós-teste o aluno 

ficou livre para usar qualquer algoritmo, pois o objetivo era observar e verificar 

por qual método eles iriam optar.   

Também aplicamos um questionário aos professores que puderam 

vivenciar a exploração do algoritmo no formato do QVL. No caso, só aquele 

professor que esteve no quinto encontro e mais um ou outro daqueles que 

assistiram à palestra lá na escola pública. 

Considerando a importância dos livros didáticos para o ensino de 

matemática (Chervel, 1990; Valente, 2008; Soares, 2013) achamos necessário 

fazer análise de coleções de livros didáticos de matemática do ensino 

fundamental I, especificamente dos capítulos relacionados à divisão e seu 

algoritmos.  
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A fim de exemplificar a influência do livro didático ao ensino, citamos 

uma experiência vivida por nós. Em 1987, em Nova Olinda do Norte-Am, onde 

nascemos e moramos, tínhamos recém-concluído o curso de magistério, nível 

de segundo grau (atual ensino médio), quando fomos convidados, para nossa 

surpresa, a assumir uma turma de 6ª série (atual 7º ano) e outra de 7ª série 

(atual 8º ano) que estavam sem professor de matemática numa escola pública 

estadual. Esses alunos estavam já no final do 3º bimestre e nós ficaríamos com 

eles até o final do ano. E agora? Apesar da surpresa, nós nos sentimos 

importantes pelo convite feito a nós, e não poderíamos recusar tal convite. 

Mas, o que nos deixava preocupados, apesar de ter concluído o segundo grau, 

era que nós não sabíamos quais os conteúdos que deveriam ser trabalhados e 

também não tínhamos certeza que dominávamos tais conteúdos. Ficamos 

preocupados! Naquela época ainda não tínhamos a internet e suas facilidades, 

pelo menos naquele local, e por isso o único recurso que nós tivemos 

disponível foi o livro didático, o qual o diretor da escola “jogou” em nossas 

mãos. Diante disso nós poderíamos afirmar que o único guia e orientador para 

aquela situação foi o livro didático. 

Essa experiência vivenciada por nós, é, ou já foi, provavelmente, a 

experiência de muitos professores. E é também uma evidência da forte 

influência do livro didático no conhecimento e na prática docente.  

Principalmente em início de carreira o professor geralmente têm no livro 

didático sua principal fonte de pesquisa e quase sempre o único aliado de sua 

prática. Até mesmo professores já experientes recorrem a um livro didático 

quando são incumbidos de ministrar determinados conteúdos sobre os quais 

não tem domínio.  

Hoje os recursos da internet podem contribuir para a diminuição do uso 

do livro didático, mas mesmo assim, talvez ainda seja possível afirmar, sem 

nenhum exagero, que é (ou foi) através do livro didático que muitos professores 

têm (ou tiveram) seu primeiro contato com determinados conteúdos.   

O livro didático no Brasil já foi tão utilizado que dois terços dos livros 

publicados no país, no início do século XX, correspondiam a esses livros, e em 
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1996, eles representavam aproximadamente 61% da produção nacional. 

(CHOPPIN, 2004, p 551). 

Tratando especificamente com as aulas de Matemática no Brasil, desde 

o início, o livro didático manteve uma relação de dependência muito forte. Os 

estudos de Valente (2008) mostram que: 

A dependência de um curso de matemática aos livros didáticos, 
portanto, ocorreu desde as primeiras aulas que deram origem à 
matemática hoje ensinada na escola básica. Desde os seus 
primórdios ficou assim caracterizada, para a matemática 
escolar, a ligação direta entre compêndios didáticos e 
desenvolvimento do seu ensino no país. Talvez seja possível 
dizer que a matemática se constitua na disciplina que mais tem 
a sua trajetória histórica atrelada aos livros didáticos. Das 
origens de seu ensino como saber técnico-militar, passando por 
sua ascendência a saber de cultura geral escolar, a trajetória 
histórica de constituição e desenvolvimento da matemática 
escolar no Brasil pode ser lida nos livros didáticos. (p. 141) 

Nesse estudo, que foi intitulado “Livro didático e educação matemática: 

uma história inseparável”, Valente (2008) atribui um novo status ao livro 

didático considerando-o uma fonte de pesquisa para a escrita da história dos 

conteúdos escolares. Assim ele prossegue a citação anterior dizendo: 

Mas essa não será uma leitura qualquer. Antes disso, trata-se 
de uma leitura que dará aos livros didáticos o status de fontes 
de pesquisa. Material que até pouco tempo atrás era 
considerado uma literatura completamente descartável, de 
segunda mão, os livros didáticos, ante os novos tempos de 
História Cultural, tornaram-se preciosos documentos para 
escrita da história dos saberes escolares. (p. 141) 

Os livros didáticos em geral passaram a ser importante fonte de 

pesquisa para historiadores cujos interesses são variados (CHOPPIN, 2002, p 

14). E um exemplo disso, dentro do ensino da Matemática, é o trabalho de 

Soares (2013), cujo objetivo foi observar mudanças e permanências nas 

propostas didático-pedagógicas do ensino do Sistema de Numeração Decimal. 

Para isso essa pesquisadora fez uso de dois livros didáticos de matemática de 

duas décadas diferentes por acreditar em sua (do livro) potencialidade “em 

apontar os conteúdos priorizados e o tratamento didático a eles dispensado 

nos diferentes momentos históricos” (p. 1).  

Chervel (1990), ao tratar da história das disciplinas escolares, também 

enfatiza a importância do livro didático quando diz que “dos diversos 
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componentes de uma disciplina escolar, o primeiro na ordem cronológica, 

senão na ordem da importância, é a exposição pelo professor ou pelo manual 

de um conteúdo de conhecimento.” (p. 202). Esse pesquisador também 

destaca que no estudo dos conteúdos em manuais pedagógicos pode-se 

observar o “fenômeno de vulgata” que, segundo ele, parece comum às 

disciplinas escolares e é um fenômeno em que “o ensino dispensado pelos 

professores é, grosso modo, idêntico, para a mesma disciplina e para o mesmo 

nível. Todos os manuais ou quase todos dizem então a mesma coisa, ou quase 

isso”. Esse fenômeno pode ser também um item para a nossa análise dos 

livros didáticos, buscaremos assim observar o fenômeno de vulgata nas três 

coleções a serem analisadas, no que tange ao uso do algoritmo tradicional da 

divisão. 

Ainda tratando de livros didáticos e algoritmo da divisão, queremos 

considerar sobre Saiz (1996) que fez uma pesquisa relacionada ao algoritmo 

da divisão em livros didáticos.  Ela afirma que “o algoritmo tradicional da 

divisão passou a constituir-se na atualidade em um exemplo de transmissão 

oral. É muito difícil encontrar nos livros ou manuais de matemática os 

diferentes passos do algoritmo” (p. 179). E prossegue dizendo que encontrou 

um livro do ano de 1850, cujo autor é Diaz de Rueda, no qual é apresentada 

“uma redação que mostra em toda a sua complexidade os passos do 

algoritmo”. Segundo ela, nesse livro, o autor explora os conteúdos de diversas 

disciplinas por meio de perguntas e respostas e no capítulo de aritmética, por 

exemplo, uma das perguntas formuladas é a seguinte: “como se divide um 

número composto por um dígito?” E a resposta que ele apresenta é a seguinte: 

Depois de colocar o divisor à direita do dividendo separados 
por meio do sinal correspondente, se averigua quantas vezes o 
primeiro algarismo deste, começando pela esquerda e o 
separando com uma vírgula, contém aquele ou, se tal 
algarismo é menor, o número de vezes que os dois primeiros 
estão contidos [sic] no divisor; e o resultado se coloca embaixo 
deste. Depois se multiplica tal resultado pelo divisor, e 
colocando o produto embaixo do dividendo parcial, subtrai-se 
um do outro. Em seguida, se separa com uma vírgula outro 
algarismo do dividendo, que é acrescentado ao resultado da 
subtração, se é que o há; vê-se às vezes, que contém o divisor, 
e se procede da mesma maneira que no caso anterior e 
sucessivamente até terminar a operação. Finalmente, se 
houver algum resíduo (resto) por não sair quociente exato, se 
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escreve diante deste em forma de número quebrado. (DIAZ DE 
RUEDA, 1850 apud SAIZ, 1996)

2
 

Percebe-se que essa explanação de Diaz de Rueda refere-se ao 

chamado método longo de divisão, que é aquele em que todas as operações 

são executadas de forma escrita abaixo do dividendo, e por isso o processo se 

torna longo. Mostraremos esse algoritmo em capítulos posteriores, 

especificamente no capítulo reservado ao tipos de algoritmos de divisão. 

Segundo Saiz (1996), depois que Diaz de Rueda redige o método longo, 

ele apresenta um exemplo, e já parte para uma nova pergunta com sua 

correspondente resposta que indica como abreviar as operações de dividir, 

introduzindo assim uma abreviação do método longo, que é o chamado método 

curto de divisão. Esse chamado método curto também será explicado na 

presente pesquisa, em capítulo posterior que trata especificamente de 

algoritmos da divisão.  

Se a descrição do método longo já parece difícil de ser compreendido, o 

que dizer então da descrição do método curto? Para Saiz (1996) essa 

descriçao é “altamente complexa de ser compreendida por uma criança de 

escola primária”.  

A complexidade da redação textual dos passos do algoritmo tradicional 

da divisão pode ter sido a causa de seu desaparecimento nos livros didáticos, 

com o passar dos anos. Resta observar qual tem sido a forma como os livros 

didáticos fazem hoje. Como Saiz (1996) enfatiza que hoje em dia o algoritmo 

da divisão é um “exemplo de transmissão oral”, tomamos como hipótese que 

essa complexidade permanece. 

Diante dessas considerações relacionadas à importância do livro 

didático é que se decidiu nesta pesquisa fazer a análise de livros didáticos, a 

fim de observar as atuais propostas didático-pedagógicas em relação ao ensino 

da divisão, especificamente em relação ao ensino de algoritmos. 

Decidimos por analisar três coleções. Uma delas foi escolhida por ser 

aquela utilizada pela escola pública envolvida na pesquisa. Outra foi escolhida 

                                                           
2
 Onde a autora escreve “estão contidos”, a nosso ver deveria ser escrito “contêm”. 
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principalmente por ser amplamente utilizada no Brasil e também por ela ser 

utilizada pela escola privada envolvida na pesquisa. Essa escola compõe uma 

rede de escolas confessionais, que segundo IASD (2016) está presente em 

mais de 165 países e atualmente no Brasil, com 120 anos de atuação, essa 

rede conta com 450 unidades escolares (além de 15 grandes unidades que 

funcionam em regime de internato) e cerca de 212 mil alunos, o que justifica 

dizer que essa coleção de livros didáticos é amplamente utilizada. E por último 

outra coleção que foi escolhida por ser também de uso amplo, já que ela é 

utilizada pelas escolas do município de São Paulo-SP, que segundo SÃO 

PAULO-SMESP (2016) é o maior sistema de ensino do país, com quase um 

milhão de alunos. Outro motivo para a escolha dessa última coleção é que a 

cidade de São Paulo é onde está situada a Universidade à qual pertence a 

presente pesquisa e a residência do autor da pesquisa. 

 Consideramos que esta pesquisa é de cunho qualitativo. Segundo 

Garnica (2004) a pesquisa qualitativa é aquela caracterizada por considerar 

seus resultados como transitórios e na qual o pesquisador não fica neutro 

quando da interpretação dos dados, deixando-se influenciar por suas 

perspectivas e filtros de sua vida prévia “dos quais não consegue se 

desprender” (p. 86).  

 Borba (2004 p. 2) considera que numa pesquisa qualitativa não se 

descarta a possibilidade do uso de dados quantitativos.  

 Os dados foram obtidos a partir dos registros de imagens, questionários, 

pré e pós-testes e observação pelo pesquisador.   
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3. ALGO DE HISTÓRIA  

3.1 Algoritmos  

O termo algoritmo segundo Ifrah (2001) surgiu de uma latinização do 

nome do “sábio matemático” Mohammed Ibn Mussa al-Khowarizmi. “Latinizado, 

o nome de al-Khowarizmi transformou-se, de fato, sucessivamente em 

Alchoarismi, depois em Algorismi, Algorismus, Algorismo e por fim em 

Algoritmo.” (p. 298).  

Boyer (1974), que escreve al-Khwarismi (Ifrah escreve al-Khowarizmi), 

cita que esse matemático escreveu vários livros de aritmética e álgebra e um 

desses livros é o denominado “De número indorum” que trata da arte Indu de 

calcular usando os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 e 9 e o valor posicional, e 

esse livro foi baseado nos escritos do importante matemático indiano 

Brahmagupta. E foram as traduções para o latim da obra de al-Khwarismi sobre 

os numerais indus que apresentaram a notação posicional decimal para o 

mundo ocidental.  

Ifrah (2001) considera que durante muito tempo o termo “algoritmo” na 

Europa designou o cálculo por escrito inventado pelos árabes, mas que hoje o 

termo tem um significado mais amplo, ou seja, “todo procedimento matemático 

que consiste em passar automaticamente e num encadeamento rigoroso de 

uma etapa à seguinte” (p. 299). Para esse historiador os árabes foram os 

primeiros a apreciarem as vantagens e reconhecerem a superioridade do 

cálculo escrito vindos da Índia. Já os cristãos da Europa demoraram a 

abandonar seus sistemas arcaicos e por isso levaram séculos para 

reconhecerem essa novidade. Os italianos, numa época, tiveram contato com 

os árabes e os bizantinos e suas escolas tinham se especializaram mais 

rapidamente nas operações complexas, enquanto que as universidades 

francesas ou alemãs só se ocupavam, ainda nos séculos XIV e XV, das 

operações ordinárias. (IFRAH, 2001, p. 305).  

Para darmos uma noção sobre os avanços das escolas italianas perante 

as francesas e alemãs vamos considerar o seguinte relato de Ifrah (2001). 

Conta-se que um rico mercador da Idade Média, suficientemente rico para dar 
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uma instrução comercial a seu filho, foi um dia consultar um eminente 

especialista para saber a qual instituição confiar o jovem. A resposta do 

profissional foi a seguinte: 

Se você se contenta em fazê-lo aprender a prática das adições 
e subtrações, qualquer universidade alemã ou francesa 
resolverá o problema; mas, se você faz questão de que a 
instrução de seu filho chegue à multiplicação ou à divisão (se 
ele for capaz de aprender isto!), então será preciso mandá-lo 
para as escolas italianas. (IFRAH, 2001, p 304) 

Consideramos dessa resposta dada pelo especialista que as escolas 

italianas estavam à frente das alemãs e francesas, mas também sinaliza a 

difícil tarefa que era a realização de uma divisão. 

Ifrah (2001) traz mais um relato que revela a dificuldade do cálculo com 

a operação de divisão. Ele conta a história de um certo Samuel Pepys, 

funcionário da Marinha de Guerra britânica recém saído da Universidade de 

Cambridge. Ele foi nomeado para o cargo de “Secretariado do Almirantado” e 

em 1662 recebeu a responsabilidade pelas trocas com os fornecedores. Ele 

tinha instrução adequada para o cargo, mas era, em relação a efetuar cálculos 

necessários à verificação das compras de madeira concluídas pela marinha 

inglesa, completamente incapaz. Diante disso, esse preocupado funcionário 

resolveu percorrer a Europa a fim de aprender a calcular. Fez grande sacrifício 

até conseguir vencer essa dificuldade e quando conseguiu, levou também sua 

mulher a estudar. E, segundo Ifrah (2001), em 1663, Samuel Pepys escreveu 

em seu diário: “Minha mulher agora é capaz de efetuar sem dificuldade 

adições, subtrações e até multiplicações. Mas não ouso ainda perturbá-la com 

a prática das divisões” (p. 306). Essa escrita no diário de Samuel Pepys pode 

ser mal interpretada como sendo preconceituosa com as mulheres, mas não é 

isso, ele apenas chama a atenção para a dificuldade relacionada com a 

realização de cálculos de divisão naquela época.  

Perelman (1938) também considera que na antiguidade a operação de 

multiplicação era particularmente difícil e complexa, mas a divisão era difícil e 

complexa em maior escala. Dizia-se então “A multiplicação é meu martírio, e a 

divisão é a minha desgraça” (PERELMAN, 1938, p. 2, capítulo 3). Esse autor 

cita sobre a existência de vários métodos de multiplicação e de divisão e que 
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esses métodos competiam uns com os outros tanto em volume como em 

complexidade. Além disso, se considerava que para poder dominar a 

multiplicação e a divisão, envolvendo números de vários algarismos, com 

rapidez e exatidão, era necessário um talento natural especial, uma capacidade 

excepcional: sabedoria que para os homens simples era inacessível.  

Levando em conta os métodos exaustivos com que se realizavam a 

divisão, Perelman (1938) considera acertado o antigo refrão italiano que dizia: 

dura cosa es la partida (assunto difícil é a divisão) (p. 3, capítulo 3). Não 

importando os nomes festivos dados a esses métodos, esse autor considera 

que por detrás desses algoritmos se escondia uma larguíssima série de 

complexas manipulações. 

Diante dessa grande dificuldade em dominar os algoritmos é que Ifrah 

(2001, p 306) diz compreender agora “por que os iniciados na arte do cálculo 

foram durante muito tempo considerados como mágicos dotados de poderes 

quase sobrenaturais”.  

Segundo Ifrah (2001) foi um europeu chamado Gerbert d’Aurillac que 

bem antes das Cruzadas colocou à disposição dos ocidentais as vantagens do 

cálculo hindu, trazidos pelos árabes até as fronteiras da Europa desde o século 

IX. Isso aconteceu por volta do ano 1000. O papel de Gerbert, um monge 

francês que nessa época já era papa sob o nome de Silvestre II, de difundir no 

Ocidente cristão as descobertas hindus, foi, segundo Ifrah (2001), parecido 

com o de Al-Khowarizmi no mundo arábico-muçulmano. 

Ifrah (2001) conta uma lenda de que para encontrar os professores de 

que necessitava, Gerbert teve que se disfarçar de um peregrino muçulmano 

introduzindo-se nas universidades árabes em Sevilha e Córdoba, mas também 

é possível que ele tenha ficado mesmo na pequena cidade catalã de nome 

Ripoll onde era um lugar intermediário entre os mundos cristão e muçulmano. 

Em todo caso, de volta à França, ele já se mostrou conhecedor do cálculo 

ensinado pelos árabes. Trabalhou de 972 a 982 dirigindo a escola diocesana 

em Reims e seu ensino teve grande influência sobre as escolas e provocou no 

Ocidente o gosto pela matemática. Por isso Ifrah (2001) considera que a 
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Gerbert se deve a origem da primeira introdução dos algarismos arábicos na 

nossa cultura. 

Mas nessa época não havia o zero e nada de métodos de cálculo 

provindos da Índia. O que se passou foi que Gerbert encontrou grande 

resistência sempre que tentou prevalecer o procedimento indo-arábico. Para 

Ifrah (2001) os tempos ainda não estavam suficientemente maduros para uma 

revolução desta ordem, pois a maior parte do clérigo da época, considerando-

se digna e fiel herdeira da tradição romana, tinha dificuldade para admitir a 

superioridade de uma outra tradição. Assim, nesse período, os algarismos 

arábicos introduzidos por Gerbert só foram utilizados na simplificação do uso 

das velhas tábuas de cálculo do tempo dos césares. As pedras colocadas em 

cada coluna do ábaco agora foram substituídas por fichas nas quais eram 

gravados os algarismos arábicos. Nesse caso, cada coluna do novo ábaco, oito 

pedras, por exemplo, eram substituídas pela ficha contendo o algarismo 8, sete 

pedras, eram substituídas pela ficha contendo o algarismo 7.  

Um exemplo dado por Ifrah (2001) que mostra a ausência do zero 

naquela época foi o da representação do número 9.078, Eles colocavam a ficha 

“8” na coluna das unidades, a “7” na das dezenas, a “9” na dos milhares e 

deixavam vazia a coluna das centenas.  

Ifrah (2001) considera que nas fichas dos ábacos dos anos 1000, os 

números importados por Gerbert foram reproduzidos com muita fantasia. Ele 

conta que houve diferentes variantes atribuídas ao mesmo algarismo e isso 

variava de acordo com a região ou dependia dos gravadores de fichas que 

substituíam por formas que lhes pareciam mais lógicas ou dependia até mesmo 

da época. 

Um 5 podia também ser encontrado de cabeça para baixo. 
Numa determinada região, o 9 podia aparecer deitado para a 
esquerda ou para a direita, enquanto em outras podia estar 
disposto como um 6. De um gravador a outro, de uma região a 
outra e mesmo de uma geração à seguinte, os estilos tinham 
necessariamente de ser diferentes, numa época em que se 
ignorava qualquer tipo de normalização. (p. 309) 

Diante da diversidade de escritas para os algarismos, segundo Ifrah 

(2001) foi necessário esperar o final das Cruzadas, um abandono das formas 
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precedentes e por um retorno às grafias de origem, para assistir a uma 

estabilização progressiva dos algarismos denominados arábicos. E os 

algarismos adquiriram a aparência definitiva que hoje conhecemos só a partir 

dos séculos XIII e XIV conforme mostra a figura 6, a seguir, a qual, 

entendemos já ser bem conhecida dos livros atuais.  

 

Figura 6 – Evolução da escrita dos algarismos arábicos. 

 

Fonte: IFRAH, G. (2001, p 310) 

Devido à ignorância e ao conservadorismo dos europeus os números 

importados do mundo arábico-muçulmano, segundo Ifrah (2001), sofreram 

grande resistência evitando uma série de avanços dos cristãos. Durante mais 

de duzentos anos o uso dos números modernos foram bem primitivos servindo 

apenas para simplificar métodos arcaicos. Um jeito que alguns calculadores 

conservadores acharam para se oporem aos algarismos arábicos foi preferir 

gravar em suas contas de chifres os algarismos romanos de 1 a 9, por 

considerarem os signos árabes como signos diabólicos desses cúmplices de 

Satanás, os árabes. Essa acusação era especialmente a Gerbert que chegou a 

ser acusado de “alquimista e feiticeiro” que experimentou a ciência dos infiéis 

sarracenos e vendeu sua alma ao diabo. Essa grave acusação, segundo Ifrah 

(2001) pesou durante séculos sobre Gerbert, o papa Silvestre II, o que levou a 

autoridade pontifícia considerar necessário a abertura do seu túmulo em 1648 

para verificar se os diabos do inferno não viviam ainda ali. 
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Alguns séculos após a tentativa de Gerbert de adotar os algarismos 

arábicos na Europa, aconteceu uma segunda difusão dos algarismos arábicos. 

Foi no período denominado Renascimento europeu quando aconteceu uma 

grande “vulgarização e estabilização definitiva da forma desses algarismos, 

antes de terminar com o triunfo do cálculo de origem indiana” (IFRAH, 2001, p. 

312). 

Segundo Ifrah (2001) ao tentarem impor pela espada sua tradição e sua 

religião aos infiéis do Oriente, de 1095 a 1270 aproximadamente, os cruzados 

voltaram para casa enriquecidos pelo patrimônio da cultura que tentavam 

combater na Terra Santa. Foi isso que permitiu os avanços que nem a ciência 

nem a pedagogia de Gerbert d’Aurillac tinham conseguido impor ao Ocidente 

dois ou três séculos antes. Observa-se assim que o objetivo das Cruzadas não 

era o de reconquistar a ciência e a cultura, no entanto, foi esse o resultado. 

O clero das Cruzadas aprendeu de fato o cálculo ao modo de al-

Khowarizmi, sem recorrer às colunas do ábaco, graças aos inúmeros 

intercâmbios com a cultura muçulmana oportunizados por essas guerras. 

Surgem assim, no próprio terreno árabe, os primeiros “algoristas” europeus que 

ao contrário dos “abacistas” foram obrigados a usar o zero escrito na coluna 

vazia. 

De volta para casa, os cristãos não esconderam o entusiasmo por esses 

novos métodos de cálculo, que pareciam muito mais práticos que os métodos 

tradicionais que eles continuavam sem entender. Muitas pessoas comuns 

passaram a aprender e utilizar esses novos métodos. 

O próximo personagem, depois de Gerbert, que teve influência 

determinante e que acentuou o movimento em prol do uso dos novos métodos 

de cálculos por meio dos algarismos arábicos, no início do século XIII, foi o do 

italiano conhecido como Fibonacci, cujo nome é Leonardo de Pisa. Esse 

grande matemático esteve visitando, segundo Ifrah (2001) a África muçulmana 

e conheceu o Oriente Próximo. Junto aos mestres árabes ele se aprofundou no 

conhecimento do sistema numérico além de outras áreas. Assim Fibonacci 

redigiu o seu Liber Abaci (“Tratado do ábaco”) um tratado que, além de 
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álgebra, explica todas as regras do cálculo por algarismos escritos na areia. 

Ifrah (2001, p 314) considera esse título curioso e diz ter certeza que essa 

referência ao ábaco foi para “evitar a ira daqueles que detinham então o 

monopólio do domínio numérico e que preconizavam antes de tudo o cálculo 

no ábaco de fichas!”. Já Boyer (1974, p 185) considera que é um título 

“enganador” e explica que não é sobre o ábaco que o livro trata e sim sobre 

“métodos e problemas algébricos em que o uso de numerais indo-arábicos é 

fortemente recomendado”. 

Desde esse momento o cálculo moderno se tornou cada vez mais 

conhecido e deu-se o início de um movimento de “democratização do cálculo 

na Europa” (IFRAH, 2001, p 315).  

No entanto, a barreira ainda estava longe de ser ultrapassada. A 

resistência ainda era forte. Assim como na época de Gerbert, agora havia o 

ciúme dos abacistas  que queriam guardar para si os segredos do cálculo, não 

queriam perder o seu emprego e não queriam ouvir falar desses métodos 

revolucionários que agora todos estavam tendo acesso. 

Havia também a Igreja, que desde o renascimento do saber na Europa, 

segundo Ifrah (2001), tinha o controle da ciência e da filosofia e exigiam que a 

evolução do conhecimento devesse estar em harmonia com a teologia. 

Baseado nesse pensamento, e para atrapalhar a divulgação dos métodos de 

cálculos árabes, autoridades eclesiásticas começaram a espalhar o boato de 

que, “sendo tão fácil e engenhoso, o cálculo ao modo árabe devia ter algo de 

mágico ou até de demoníaco: só podia vir do próprio Satanás!”. (p. 315).  

A igreja temia a perda do monopólio em matéria de ensino e 

consequentemente a perda de poder. Como a maioria dos especialistas do 

cálculo pertencia ao clero, ela preferia que o cálculo fosse exclusividade 

desses especialistas. Assim, os algarismos arábicos ainda ficam proibidos por 

algum tempo e se tornam um tipo de código secreto pois eram usados às 

escondidas pelos amadores do cálculo moderno.  

Esse conflito entre os dois métodos de cálculo, o “abacista” e o 

“algorista”  durou séculos, mas o cálculo por escrito prevaleceu. Mesmo assim 
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ainda houve grande dificuldade por parte dos comerciantes, dos banqueiros, 

dos financistas e dos funcionários, enfim os mais conservadores, em se 

separar do ábaco. Para Ifrah (2001) 

Foi preciso a Revolução Francesa para resolver a questão e 
para tornar claro que “o cálculo por meio dos algarismos tem 
sobre o cálculo por meio de fichas na tábua de contar as 
mesmas vantagens que um pedestre livre e sem carga tem 
sobre um pedestre muito carregado”. Pois foi por causa do 
peso que o uso do ábaco foi excluído das escolas e 
administrações. (p. 318) 

Agora os cálculos e o conhecimento moderno se desenvolveram 

livremente. O “abacista” foi abatido pelo “algorista”. 

A figura 7 a seguir ilustra o triunfo do cálculo moderno sobre o ábaco. 

Figura 7 – Gravura em madeira que orna a Margarita Philosophica de Gregorius Reish (Freiburg, 1503) 

 

Fonte: Science Museum Library /Science & Society Picture Library. Viewed on 7 /28 /2007. (Slide do prof. 

Ubiratan D’Ambrosio) 

Segundo a interpretação de Boyer (1974) nesse quadro a mulher 

representa a aritmética ensinando ao algorista e ao abacista, que nesse caso 

são “impropriamente representados por Boécio e Pitágoras” (p. 185).  
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Já Ifrah (2001) interpreta o quadro da seguinte maneira:  

a Aritmética (simbolizada pela mulher de pé ao centro) parece 
decidir o debate que opõe “abacistas” e” algoristas”; ela olha na 
direção do calculador que usa os algarismos arábicos (com os 
quais sua roupa está enfeitada) simbolizando assim o triunfo do 
cálculo moderno na Europa ocidental. (p. 319). 

Na disciplina denominada “tendências em educação matemática” do 

curso de doutorado, ao qual faz parte a presente tese, o professor Ubiratan 

D’Ambrosio apresenta esse mesmo quadro. Para ele o quadro mostra uma 

mulher no plano de trás e dois homens no plano da frente e interpreta que a 

mulher, uma deusa da matemática, está olhando admirada para o homem de 

feição alegre, à sua direita, o algorista que resolve operações de forma mais 

rápida e eficiente em relação ao homem à sua esquerda, um abacista de olhar 

preocupado.  

Essa interpretação para o referido quadro exalta o uso dos algoritmos 

sobre o uso do ábaco, que até então, era o método mais eficiente e admirado, 

mas, o professor D’Ambrosio adverte que essa imagem refere-se ao passado e 

precisa ser atualizada. Hoje ele pintaria um novo quadro e colocaria no lugar do 

abacista, o homem do algoritmo, e no lugar do homem do algoritmo, um 

homem com uma máquina calculadora, considerando que a calculadora, hoje, 

é o instrumento mais rápido e eficiente, o que torna o algoritmo ultrapassado.  

3.2 Algoritmo e divisão 

Como já citamos anteriormente, dentre as quatro operações, a divisão 

era considerada a mais difícil. Vamos apresentar a seguir alguns algoritmos de 

divisão, partindo dos considerados mais antigos. 

3.2.1 Algoritmo dos egípcios 

Um algoritmo antigo de divisão, e que nos parece bem atual, é o 

creditado aos egípcios, o qual, segundo Boyer (1974), era feito por meio de 

sucessivas multiplicações do divisor por 2. Esse método servia tanto para a 

multiplicação como para a divisão. Vejamos um exemplo da divisão do número 

1435 por 65. Nesse caso basta dobrarmos sucessivamente o divisor 65 como a 

seguir: 
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1 x 65 = 65 

2 x 65 = 130 

4 x 65 = 260 

8 x 65 = 520 

16 x 65 = 1040 

A partir desses dados podemos obter o resultado da divisão. 

Destacamos em negrito as linhas que serão utilizadas. 

Fazendo (2 x 65) + (4 x 65) +  (16 x 65) = 22 x 65 = 1430, obtemos o 

número 1430 que é o mais próximo possível do dividendo 1435, faltando 

apenas 5 unidades para se igualarem, assim, 1435 = 22 x 65 + 5 (resto) e, 

portanto, o quociente de 1435 por 65 é 22 e o resto é 5. 

O que nos chama a atenção nesse método atribuído aos egípcios, é que 

mesmo antigo parece fácil de compreender, e poderia muito bem ser utilizado 

atualmente. 

Radford (2007) fez um estudo sobre métodos avançados de resolução 

de problemas a partir de um livro antigo cujo título é Aritmetica practica de 

autoria do padre Padilla publicada em 1732 na cidade de Antiga Guatemala. 

Segundo Radford (2007) esse é o único exemplar sobrevivente, e foi o 

segundo livro de matemática, escrito na América Central, no período colonial.  

Ao considerar possíveis fontes do padre Padilla, Radford (2007) destaca 

outro livro mais antigo do autor Juan Pérez de Moya, de 1573, o qual 

encontramos na forma digitalizada e de uma edição mais antiga, de 1569. 

Esses dois livros antigos estão digitalizados e disponíveis na internet e 

fizeram parte do trabalho de Gomes & Morey (2015) que fazem um estudo 

sobre algoritmos de divisão.  

A seguir apresentamos esses algoritmos diretamente dos escritos de 

Moya (1569) e Padilla (1732).  
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3.2.2 Algoritmo da divisão apresentado por Moya.  

Moya (1569) expõe dois métodos diferentes de divisão, os quais estão a 

seguir: 

3.2.2.1 Primeiro método de divisão (Moya) 

Vamos ilustrar esse primeiro método através de um exemplo explicado 

em Moya (1569, p 75), que é a divisão 752 105 por 3.  

O primeiro passo é anotar a divisão colocando primeiramente o divisor e 

depois o dividendo, separados por uma barra vertical e traçar uma linha abaixo 

do dividendo como está a seguir: 

    1º passo 

 

A divisão começa da esquerda para a direita. Assim, basta contar 

quantas vezes o divisor 3 cabe em 7. Cabe 2 vezes e resta 1. Anotamos o 

quociente 2 abaixo do dividendo, na direção do 7, e o resto 1 anota-se também 

na direção do 7, mas na linha de cima, como mostra a seguir: 

    2º passo 

 

Agora zeramos o resto 1 escrevendo um zero acima dele, e o 1 se junta 

ao próximo dígito do dividendo que é 5, formando 15. Novamente, vemos 

quantas vezes o 3 cabe em 15. Resposta: 5 vezes. Anotamos o 5 no quociente, 

à direita do 2. Como 5 vezes 3 é 15, o resto é zero e registramos zero sobre o 

5 do dividendo, como mostra a seguir: 

    3º passo 
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Partimos agora para o terceiro dígito do dividendo que é o 2. Como 3 

não cabe em 2, dizemos que o quociente é zero. Anotamos esse zero à direita 

do 5, no quociente, e fica como está a seguir: 

    4º passo 

 

Agora zeramos o 2 do dividendo colocando um zero sobre ele e o 

juntamos ao quarto dígito formando 21 cuja divisão por 3 é 7. E anotamos o 7 

no quociente e zeramos o 1 do dividendo, já que a divisão foi exata e fica como 

está a seguir: 

    5º passo 

 

Vamos agora para o quinto dígito do dividendo que é o zero. O 3 não 

cabe no zero portanto o quociente é zero. Anotamos o zero no quociente. E fica 

assim: 

    6º passo 

 

Agora só falta o último dígito do dividendo que é o 5. O 3 cabe 1 vez no 

5, portanto o quociente é 1 e resta 2. E escrevemos 1 no quociente e o resto 2 

escrevemos sobre o 5, como está a seguir: 
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    7º passo 

 

Assim, a divisão está encerrada. Dizemos então que 752.105 dividido 

por 3 é 250.701 e o resto é 2. Nesse método o quociente aparece registrado na 

linha inferior, abaixo do dividendo, o qual deve ser lido da esquerda para a 

direita, o resto fica registrado pelos dígitos superiores das colunas do dividendo 

e o lemos da esquerda para a direita.  

Nesse primeiro método de Moya (1569) em cada passo da divisão é 

necessário o uso de cálculo mental para os produtos e subtrações que 

aparecem, visto que essas não são registradas no processo.  

3.2.2.2 Segundo método de divisão (Moya) 

Para entendermos esse segundo método, vamos apresentar um 

exemplo que está em Moya (1569, p 84) da divisão 1750 por 15. Neste método 

o divisor é registrado abaixo do dividendo, diferentemente do primeiro método. 

E o quociente será registrado após a barra vertical. Vejamos a seguir: 

    1º passo 

 

Como o divisor 15 é menor que o 17, que são os dois primeiros dígitos 

do dividendo, ele foi anotado abaixo do 17, mas Moya (1569) orienta que 

quando o divisor for maior ele deverá ser empurrado uma casa para a direita. 

Por exemplo, se o dividendo fosse 1350 e o divisor fosse 15, então o 15 seria 

anotado embaixo do 35.   

Comecemos a divisão. Fazendo 17 dividido por 15 obtemos o quociente 

1 que é registrado à direita do dividendo, após a barra vertical, e o resto 2 fica 

registrado acima do dividendo como está registrado  a seguir: 
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1º passo 

 

Agora copia-se novamente o divisor 15 uma casa para a direita ficando 

como segue: 

    2º passo 

 

Veja que agora no dividendo restam 250 que deve ser dividido por 15. 

Assim dividimos apenas o 25 por 15 que é 1. Registra-se o 1 à direita do 1 que 

está após a faixa vertical. Fazendo 1 vez 15 obtemos 15 que para 25 faltam 10. 

Assim registra-se esse resto 10 acima do 25 no dividendo como mostramos a 

seguir: 

    3º passo 

 

E mudamos de posição novamente o divisor 15 uma casa para a direita 

para baixo do terceiro dígito do dividendo que é o 5. E fica assim: 

    4º passo 

 

E agora fazemos 100 dividido por 15 que é 6. Anotamos o 6 após o 11 

no quociente. E fazemos 6 vezes 15 é 90 que para 100 faltam 10. E 

registramos assim: 
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    5º passo 

 

Como 10 é menor que 15 a divisão está encerrada. Assim dizemos que 

1750 dividido por 15 é 116 e o resto é 10. 

O resto ficou registrado nos dígitos superiores das colunas do dividendo 

e o quociente ficou registrado após a barra vertical. Novamente nas divisões 

parciais houve cálculo mental para multiplicações e subtrações. 

3.2.3 Algoritmo da divisão apresentado por Padilla. 

Padilla (1732, p 21) chama o processo de dividir de regra 4 e mostra a 

resolução de alguns exemplos. Escolhemos explicar o que ele chamou de 

exemplo 2, que é a divisão 7386 por 32, que ele registra da seguinte forma: 

    1º passo 

 

Como o 32 está embaixo de 73, o primeiro passo é considerar apenas a 

divisão 73 por 32, mas considera-se apenas o primeiro dígito desses números, 

no caso, 7 dividido por 3 que é 2. (ou, como o autor se expressa, o 3 cabe 2 

vezes em 7). E anota-se o quociente 2 à direita do dividendo após o parêntese, 

como está a seguir: 

    2º passo 

 

Fazendo mentalmente 2 vezes 3 é igual a 6, para 7 é 1 e anota esse 

resto 1 sobre  o 7, como está a seguir: 
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    3º passo 

 

 Agora fazemos 2 vezes 2 é 4. Como 4 não cabe em 3, zera-se o 1, que 

está acima do 7, colocando um zero acima do 1, e fica na segunda coluna 13 – 

4 que é 9. Anota-se o 9 acima do 3, e fica assim: 

    4º passo 

 

Olhando os dígitos superiores de cada coluna do dividendo, lemos da 

esquerda para a direita o número 0986 que é o resto a ser dividido por 32. 

Assim copia-se novamente o divisor 32 na linha mais abaixo iniciando na 

direção do 9, como vemos a seguir: 

    5º passo 

 

Agora dividimos 98 por 32, mas olhando apenas para o primeiro dígito 

de cada número, isto é, 9 dividido por 3, que é 3, e anotamos o 3 ao lado do 2 

que está à direita após o parêntese, ficando 23 como está a seguir: 
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6º passo 

 

Em seguida fazemos 3 vezes 3 é 9 que para 9 é zero. Escreve-se o zero 

acima do 9, como a seguir: 

    7º passo 

 

E 3 vezes 2 dá 6, para 8 restam 2. Anota-se esse resto 2 acima do 8 do 

dividendo e fica assim: 

    8º passo 

 

Agora, olhando novamente para os dígitos superiores de cada coluna do 

dividendo, lemos o número 0026 que é o novo resto. E como 26 é menor que 

32, dizemos que 26 dividido por 32 é zero e anotamos esse zero ao lado do 23 

que está após o parêntese, como mostramos a seguir: 
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9º passo 

 

Assim a divisão está concluída para números inteiros e podemos afirmar 

que 7386 dividido por 32 tem quociente 230 e o resto 26. 

Vemos que nesse método a disposição dos componentes da divisão, é a 

seguinte: O divisor é anotado abaixo do dividendo, o quociente é anotado à 

direita do dividendo, separado por um parêntese, e o resto é número 

constituído dos dígitos superiores que ficam anotados nas colunas do 

dividendo e deve ser lido da esquerda para a direita. E as multiplicações e 

subtrações necessárias durante o processo em cada passo da divisão são 

feitas de forma mental. 

3.2.4 O método do Galeão 

Perelman (1938) cita que o método de divisão considerado mais curto e 

cômodo no séc. VI, era o chamado lancha ou galeão por se parecer com uma 

lancha. Ele afirma que esse método aparece descrito no manual de aritmética 

do matemático italiano Nicolás Tartaglia do séc. XVI da seguinte forma: 

O segundo método de divisão é chamado em Veneza, por 
lancha ou galeão, porque às vezes ao dividir certos números se 
forma uma figura parecida a uma lancha, e em outras, a um 
galeão que às vezes é tão bem acabado, representado com 
todos os seus principais elementos, tais como popa e proa, 
mastro, velas e remos. (PERELMAN, 1938, p. 3, capítulo 3) 

A figura 8 a seguir é uma ilustração utilizada por Tartaglia para o método 

do galeão.  

Apesar de Tartaglia recomendar esse método e considerá-lo como 

“elegante, fácil, exato, usual e o mais geral dos existentes, e útil para a divisão 

de todos os números possíveis”, Perelman(1938) afirma que não arriscou 

desenvolvê-lo em seu livro temendo que o leitor perdesse a paciência e o 

interesse pela leitura.  
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Figura 8: Ilustração usada por Tartaglia da divisão pelo método do galeão (séc. XVI). 

 

 
Fonte: (PERELMAN, 1938, p. 3, capítulo 3) 

Boyer (1974), que também destaca esse método do galeão, considera 

provável que ele tenha vindo da Índia, pois era usado pelos árabes que 

levaram também para a Europa, e parece que os árabes adotaram a maior 

parte de seus métodos aritméticos da Índia. 

Não é qualquer divisão feita por esse método que vai se parecer com 

uma lancha, Perelman (1938) afirma que o próprio Tartaglia descreve que, só 

para certos números é que a divisão se parece com uma lancha.  

A seguir ilustramos o funcionamento desse método de divisão a partir de 

um exemplo retirado de Boyer (1996, p 148) referente à divisão 44977 por 382. 

Nesse método o divisor fica à esquerda do dividendo que fica entre duas barras 

verticais, como está anotado a seguir:  

    1º passo 

 

Primeiramente dividimos 449 por 382 que dá 1 e registramos o 

quociente 1 à direita, após a segunda barra e fazendo 1 x 382 = 382, 

registramos esse valor abaixo do dividendo como ilustramos a seguir: 
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    2º passo 

 

Agora façamos mentalmente 4 – 3 = 1.  E escrevemos 1 acima do 

primeiro 4. E risca o 4 e o 3 como mostramos a seguir: 

    3º passo 

 

Como não podemos subtrair 8 de 4, agrupe o 1, que escreveu acima, 

com o 4 e faça mentalmente 14 – 8 = 6. Risque o 1, o 4 e o 8 e escreva 6 

acima do segundo 4 como está a seguir: 

    4º passo 

 

Faça mentalmente 9 – 2 = 7. Risque o 9 e o 2 e escreva 7 acima do 9. 

Veja como fica: 

    5º passo 
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O dividendo resultante é 6777, que são os algarismos não riscados, lidos 

de cima para baixo, na coluna do meio. Obtemos o próximo algarismo do 

quociente fazendo 677 dividido por 382 que resulta em 1, que é escrito no 

quociente. Escreva o produto de 1 x 382, que é 382, colocando o 3 abaixo do 

8, o 8 abaixo do 2 e o 2 abaixo do 7, como está a seguir: 

    6º passo 

 

Fazemos mentalmente 6 – 3 = 3. Riscamos o 6 e o 3 e escrevemos 3 

acima do 6 e fica como a seguir: 

    7º passo 

 

Como não podemos subtrair 8 de 7, riscamos o 3 e escrevemos 2 acima 

dele e fazemos mentalmente 17 – 8 = 9. Risquemos o 7 e o 8 e escrevemos 9 

acima do 7, como está a seguir: 

    8º passo 
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Façamos mentalmente 7 – 2 = 5. Riscamos o 7 e o 2 e escrevemos 5 

acima do 7. E fica como a seguir: 

    9º passo 

 

O dividendo resultante desse passo é 2957, que são os algarismos não 

riscados, lidos de cima para baixo, na coluna do meio. Obtemos o próximo 

algarismo do quociente (        ), que é 7. Escrevemos o produto de 7 x 

382, que é 2674, colocando o 2 abaixo do 3, o 6 abaixo do 8, o 7 abaixo do 2 e 

o 4 abaixo do 7 que fica assim: 

    10º passo 

 

E fazemos mentalmente 2 – 2 – 0. Risquemos os dois algarismos 2. 

Depois fazemos mentalmente 9 – 6 = 3. Risquemos o 9 e o 6 e escrevemos o 3 

acima do 9 como está anotado a seguir: 
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11º passo 

 

Como não podemos subtrair 7 de 5, riscamos o 3 e escrevemos 2 acima 

do 3 e fazemos mentalmente 15 – 7 = 8. Riscamos o 5 e o 7 e escrevemos 8 

acima do 5 como mostramos a seguir: 

    12º passo 

 

Fazemos mentalmente 7 – 4 = 3. Riscamos o 7 e o 4 e escrevemos 3 

acima do 7 como está registrado a seguir:  

    13º passo 
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O dividendo resultante desse passo é 283 que são os algarismos não 

riscados, lidos de cima para baixo, na coluna do meio. Como 283 é menor que 

o divisor 382 a divisão está concluída. Então o quociente é 117 e o resto é 283. 

Esse exemplo, considerado simples, já nos permite observar uma leve 

aparência com um barco a velas.  

3.3 Algoritmos de divisão utilizados atualmente 

Como já foi dito anteriormente os métodos antigos para realização dos 

cálculos aritméticos eram numerosos, muito lentos, complexos e trabalhosos, a 

ponto de só uma pessoa com grande capacidade de cálculo poder realizá-los. 

Já os métodos ou algoritmos atuais de cálculos são considerados muito mais 

poderosos e ao mesmo tempo simples e rápidos. Nesse sentido Perelman 

(1938) escreveu o seguinte: 

Nossos antepassados empregaram métodos muito mais 
demorados e confusos, e se um escolar do século XX pudesse 
transladar-se três ou quatro séculos ao passado, surpreenderia 
nossos antecessores pela rapidez e exatidão de seus cálculos 
aritméticos. O boato em torno dele percorreria as escolas e 
monastérios das localidades vizinhas, eclipsando a glória dos 
mais habilidosos contadores dessa época, e de todos os 
lugares chegariam pessoas para aprender do novo grande 
mestre a arte de calcular. (p. 2. Capitulo 3). 

Esse autor refere-se especialmente à divisão e parece sugerir que os 

métodos atuais de cálculo são muito mais simples, rápidos e surpreendentes 

que os antigos. Ele exalta também um aluno da atualidade que possui a grande 

capacidade de calcular uma divisão, utilizando método rápido, eficaz e útil para 

dividir qualquer número por outro. Já vimos mesmo que os algoritmos 

evoluíram a ponto de hoje serem considerados rápidos, eficazes e válidos para 

todos os números, mas onde está esse aluno que domina os algoritmos atuais? 

O que acontece nas escolas com os alunos que já aprenderam a dividir, mas 

não dominam tais algoritmos? Será que são esses algoritmos são tão fáceis 

assim? Como já citamos em capítulos anteriores, pesquisas mostram que há 

problemas no ensino e na aprendizagem da divisão pelo algoritmo. 

O livro mais antigo que conseguimos encontrar, o qual trata do algoritmo 

tradicional da divisão, foi o de Diaz de Rueda, do ano 1850. É um livro didático 

citado em Saiz (1996). Segundo essa autora, nesse livro o autor explica os 
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passos do algoritmo tradicional da divisão o que mostra que antes dessa data o 

algoritmo já existia. Nós não tivemos acesso a esse livro. 

Outro livro, contemporâneo ao citado no parágrafo anterior, é o de 

Thomas H. Palmer, de 1854, o qual apresenta também os passos do algoritmo 

tradicional. Salvador (2012) fez um trabalho sobre divisão e cita que esse livro 

o qual encontramos digitalizado na internet. 

Palmer (1854) apresenta o algoritmo tradicional nos dois formatos 

conhecidos hoje como longo e curto, e apresenta também o método das 

subtrações sucessivas, os quais serão apresentados posteriormente neste 

capítulo. 

Passamos assim a mostrar os algoritmos atuais de divisão. Chamamos 

de atuais por serem utilizados nas escolas e livros didáticos atuais.  

3.3.1 O algoritmo tradicional  

Mesmo considerando a evolução dos algoritmos em relação sua 

praticidade, rapidez e simplicidade, consideramos que o algoritmo tradicional 

da divisão continua sendo muito difícil e complexo para qualquer aluno da 

atualidade, não importando o seu nível escolar. Saiz (1996) considera que os 

livros ou manuais de matemática atuais nem explicam mais os passos do 

algoritmo da divisão por meio de textos devido à sua complexidade. Essa 

explicação fica geralmente a cargo de um professor que o faz de forma oral. 

Dificilmente um aluno, sem auxílio, conseguiria compreender a explicação dada 

pelos livros ao algoritmo da divisão. Hoje o algoritmo tradicional nos livros 

didáticos é geralmente explicado por meio de um exemplo.  

O algoritmo tradicional tem algumas variações conforme a seguir: 

3.3.1.1 Método longo 

Esse método é chamado longo ( porque são registradas as subtrações 

para o cálculo dos restos parciais, como mostra o exemplo da divisão        

a seguir: 
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3.3.1.2 Método curto 

Esse método tem o nome de curto porque as subtrações para o cálculo 

dos restos parciais que são feitas no método longo, aqui são feitas de forma 

mental e, portanto, não são registradas. Assim o exemplo anteriormente feito 

para o método longo, no método curto ficaria como a seguir: 

 

Observe que só os restos parciais são registrados. As subtrações são 

feitas mentalmente. 

3.3.2 O algoritmo das subtrações sucessivas  

Esse método está baseado nas subtrações sucessivas em que o divisor 

é subtraído do dividendo até obter um resto menor que o divisor. Por exemplo, 

vamos mostrar a divisão de 24 por 3.  

24 – 3 = 21 

21 – 3 = 18 

18 – 3 = 15 

15 – 3 = 12 

12 – 3 = 9 

9 – 3 = 6 
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6 – 3 = 3 

3 – 3 = 0 

Como o divisor 3 foi subtraído 8 vezes, então o resultado da divisão é 8, 

pois 8 x 3 = 24.  

Por esse método das subtrações sucessivas, quando o dividendo é 

muitas vezes maior que o divisor, o processo se torna muito extenso. Nesse 

caso, o que pode ser feito para acelerar o processo, é, ao invés de subtrair o 

valor do divisor repetidamente, subtrai-se múltiplos dele. E acho que foi daí que 

surgiu a ideia do método apresentado a seguir: 

3.3.3 Algoritmo por estimativa ou americano. 

Entendemos que este método utiliza o princípio do método das 

subtrações sucessivas e para justificar essa nossa afirmação vamos ilustrá-lo 

através de um exemplo, o da divisão  214 por 3, já feita anteriormente: 

214 – 90 = 124 (nesse caso já subtraímos 30 x 3) e restam 124. Daí 

124 – 90 = 34 (nesse caso já subtraímos mais 30 x 3 ) e restam 34 

34 – 30 = 4 (nesse caso já subtraímos mais 10 x 3) e restam 4 

4 – 3 = 1, (nesse caso subtraímos 1 x 3) e resta 1. 

O quociente dessa divisão é a soma dos valores que destacamos em 

negrito que é (30 + 30 + 10 + 1 = 71) e o resto é 1. 

Normalmente nos livros didáticos ou na sala de aula esse processo é 

feito utilizando-se o formato do algoritmo tradicional como a seguir: 
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Vemos que a divisão é feita por meio de divisões parciais. O primeiro 

quociente foi 30, e restaram 124, que dividido novamente por 3, deu 30 como 

quociente parcial e assim por diante. O primeiro quociente, o 30, poderia ter 

sido outro valor menor ou maior que 30 e nesse caso os quocientes parciais 

seriam outros, mas o quociente final deve ser o mesmo. Os quocientes parciais 

são “chutes” ou uma estimativa, e por isso esse método é chamado também de 

“método por estimativa”. Ele também é denominado “método americano” o que 

sugere que esse método seja utilizado nos Estados Unidos da América. 

3.3.4 Algoritmo alternativo de troca explícita 

O algoritmo tradicional da divisão é chamado por Van de Walle (2009) 

de “método tradicional de ‘baixar um’”. Mas esse autor sugere outro algoritmo 

para a divisão que ele denomina “método alternativo de explicitar as trocas” (p. 

268). A figura 9, a seguir, ilustra esses dois algoritmos. 

À esquerda está o método tradicional e à direita o método de explicitar 

trocas. Ao centro da figura está explicando os passos da divisão.  

O algoritmo de explicitar trocas proposto por Van The Walle (2009) se 

assemelha ao algoritmo que propomos explorar aqui nesta pesquisa. A 

diferença é que neste da figura 10, o quociente é registrado acima do dividendo 

e no algoritmo proposto nesta pesquisa o quociente é registrado abaixo do 

dividendo, assim como acontece com os outros algoritmos tradicionais das 

operações de adição, subtração e multiplicação.  
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Figura 9 - À esquerda o método tradicional de “baixar um” e à direita o método alternativo de 
“troca explícita”. 

 

Fonte: VAN THE WALLE (2009, p 268) 
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3.3.5 Algoritmo no QVL com material concreto. 

Já tratamos no decorrer deste texto do que chamamos de algoritmo de 

divisão no QVL com o uso do material concreto. Já citamos também que 

normalmente é por meio desse método que os livros didáticos introduzem a 

divisão. Agora vamos ilustrar e explicar uma divisão por esse método. A divisão  

     . Registramos no QVL o número 312 como a seguir: 

    1º passo 

 

Essa divisão       causa discordância entre as pessoas que a 

resolvem pelo algoritmo tradicional, pois muitos encontram o quociente 14 

enquanto outros corretamente encontram o quociente 104. 

Começamos dividindo as três centenas em três grupos, obtendo uma 

centena para cada grupo e resta zero centena. E registramos o quociente 1 

(uma bolinha) na própria coluna da centena, como está a seguir: 

    2º passo 

 

Agora vamos dividir as dezenas. Como temos apenas uma dezena, não 

é possível dividir em três grupos. A resposta, neste caso, é zero dezena para 

cada grupo, mas resta uma dezena. Para dividir essa dezena podemos trocá-la 

por dez unidades e a divisão se torna possível. Veja como fica ilustrado a 

seguir:  
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3º passo 

 

Agora temos 12 unidades para dividir por três grupos, ficando quatro 

unidades para cada grupo, e registramos como a seguir: 

    4º passo 

 

Nesse caso o resto é zero e temos uma divisão exata. 

O quociente fica registrado no próprio QVL, isto é, uma centena e quatro 

unidades, que pode ser registrada no SND como 104. Nesse processo a ordem 

das dezenas ficou vazia, onde deverá ser registrado como zero.  

3.3.6 O algoritmo no QVL com registro pelo SND sugerido nesta pesquisa 

O processo de divisão com o material concreto no QVL, mostrado no 

item anterior, é aconselhável somente para divisões cujos divisores sejam 

iguais a 2 ou 3, para que não haja a necessidade de trocas com um grande 

número de material concreto, como ocorre, por exemplo, quando o resto é 

maior que 2. Para divisões cujos divisores são maiores que 3, podemos utilizar 

o registro pelo SND como vamos ilustrar a seguir: A divisão agora é        e 

registramos como a seguir: 
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1º passo 

 

Observe que nesse formato de algoritmo de divisão escolhemos registrar 

o divisor à esquerda do dividendo. 

Começamos a divisão pela ordem da unidade de milhar. Dividimos 8 por 

4 ou podemos também fazer a divisão verificando quantas vezes o quatro cabe 

no oito. A resposta é 2, pois      , e resta zero. Anotamos o 2 na parte 

inferior da coluna das unidades de milhar, como a seguir: 

    2º passo 

 

Agora passamos a dividir a ordem das centenas. Pergunta-se: quantas 

vezes o quatro cabe no um? Responde-se: nenhuma vez. Isto é, zero vezes. E 

registramos o quociente zero na parte inferior da coluna das centenas. Como 

mostra a seguir: 

    3º passo 
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Nesse caso, como restou 1 centenas, podemos trocá-la por dez 

elementos da ordem imediatamente inferior, no caso dez dezenas, que 

somadas com 2 dezenas que já se encontravam ali, obtemos 12 dezenas, 

como mostra a seguir: 

    4º passo 

 

Agora que temos 12 dezenas, divididas por 4 obtêm-se 3 dezenas para 

cada um, pois       , e restam zero dezenas. Registramos o 3 na parte 

inferior da própria coluna das dezenas, como está seguir: 

    5º passo 

 

E por último vamos dividir o 4 que está na ordem das unidades, as quais 

divididas por 4 dá 1. Registramos esse quociente 1 na parte inferior da coluna 

das unidades, como está ilustrado a seguir: 

    6º passo 
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Neste caso o quociente que é 2 031 aparece registrado na linha inferior 

do QVL, e o último resto parcial que aparece na ordem das unidades, é o resto 

da divisão, neste caso o zero.  

Entendemos que o fato de registrar o quociente na parte inferior de cada 

coluna (ordem) é que faz toda a diferença entre esse algoritmo, que chamamos 

alternativo e é objeto de estudo desta pesquisa, e o algoritmo tradicional da 

divisão.  
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4. ALGORÍTMO E ENSINO – O QUE DIZEM PESQUISAS? 

Ao propormos nesta investigação trabalhar com o algoritmo da divisão, 

saímos em busca de pesquisas relacionadas ao tema. Nessa busca, 

percebemos que nem todas as pesquisas encontradas sobre divisão referem-

se especificamente ao tema algoritmo; algumas tratam sobre identificação de 

um problema de divisão, outras sobre resto, outras sobre os tipos de divisão 

que são partição e quotição etc. Daquelas relacionadas a algoritmos 

geralmente não são específicas da operação de divisão e sim sobre algoritmos 

em geral das operações. A seguir relatamos, em ordem cronológica, as 

pesquisas que nos pareceram importantes para o objetivo da nossa 

investigação. 

4.1 Na vida dez, na escola zero (1982) e Mathematics in the streets and in 
schools (1985) 

Carraher at al (1982, 1985) tratam respectivamente do contexto cultural 

como um dos usos da matemática e a matemática nas ruas e nas escolas. 

Esses pesquisadores investigaram o desempenho de crianças e adolescentes 

da cidade de Recife-PE, Brasil, quando em situações do seu cotidiano e em 

seguida em situação escolar. As situações do cotidiano dos sujeitos da 

pesquisa são aquelas em que eles são vendedores de cocos, pipoca, milho 

verde, amendoim torrado etc. Os pesquisadores observam que nessas 

situações esses sujeitos resolvem inúmeros problemas de matemática sem 

utilizar papel e lápis e, ao se referirem às operações, explicam que a divisão 

aparece com menos frequência em relação às outras operações. 

Os problemas envolvem multiplicação (1 coco custa x: 4 cocos 
custam 4x), soma (o preço de 4 cocos mais o preço de 2 
limões) e subtração (Cr$ 500,00 menos y, para encontrar o 
troco). A divisão parece ocorrer menos frequentemente mas 
aparece em alguns contextos como o quilo de feijão verde 
custa x, meio quilo custa x/2 ou o quilo de cebola custa x, 200 
grs. custam x/5. A divisão também aparece em situações mais 
complexas, como no cálculo do preço de um quilo e meio, onde 
normalmente soma-se o preço de meio quilo ao de um quilo ou 
no cálculo de um quilo e novecentos gramas onde subtrai o 
valor de cem gramas do valor de dois quilos. (CARRAHER at 
al, 1982, p. 81) 

A avaliação dos sujeitos da pesquisa, que foram em número de cinco, 

ocorreu por meio de testes em dois momentos.  
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O primeiro teste foi composto de situações-problema e cálculos que 

foram resolvidos “no contexto em que naturalmente resolvem problemas de 

matemática, ou seja, na feira, na barraca de cocos, junto ao carrinho de pipoca 

etc.” (p. 82). Esse teste ficou denominado na pesquisa como “Teste Informal” e 

foi feito em forma de entrevista por um pesquisador e os cálculos, nesse caso, 

eram feitos da forma como eles, os sujeitos da pesquisa, naturalmente 

resolvem problemas de matemática, ou seja, na feira, na barraca de cocos etc 

e as respostas eram verbais.   

O segundo teste, que representa a situação escolar, avalia os mesmos 

sujeitos em relação aos mesmos problemas e cálculos do “Teste Informal”, mas 

desta vez através do chamado “Teste Formal” no qual os problemas foram 

representados matematicamente “sob a forma de operações aritméticas a 

serem resolvidas sem qualquer contexto e a partir de sua representação no 

papel, ou sob a forma de problemas do tipo escolar.” (p. 83).  

Os resultados da pesquisa, de acordo com os dados obtidos nos dois 

testes Informal e Formal, sugerem que o contexto, no caso a feira, a barraca de 

cocos, o carrinho de pipocas, tem influencia sobre a solução de problemas de 

matemática. “Em termos globais, dos 63 problemas apresentados no Teste 

Informal, 98,2% foram resolvidos corretamente enquanto que, no Teste Formal, 

apenas 36,8% das operações e 73,7% dos problemas foram resolvidos 

corretamente.” (p. 83) 

Algumas constatações foram apresentadas a partir dessas pesquisas, 

tais como: há variedades de formas corretas de resolução de cálculos; os 

procedimentos formais ensinados pela escola para realizar as operações, e 

quando seguidos corretamente, funcionam. No entanto, a pesquisa mostrou 

que é possível obter resultados corretos por outros métodos de resolução 

criados pelas próprias crianças e adolescentes e que apesar de corretos “não 

são aproveitados pela escola”; mesmo sem dominar as regras de algoritmos 

(vai um, começando-se pela casa das unidades etc) ensinados pela escola, “é 

possível que uma criança adquira fluência nos métodos informais de 

composições ou uso de unidades naturais.” (CARRAHER et al, 1982, p 85). 
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A discrepância no desempenho dos testes Informal e Formal parece 

mostrar que crianças quando usam seus próprios processos de cálculo estão 

mais propensas a obter resultados corretos do que quando tentam usar 

algoritmos tradicionais ensinados pelas escolas. 

No contexto da pesquisa, Carraher at al (1982) atribui à escola alguns 

fracassos, dentre eles o de desconhecer os processos naturais que levam a 

criança a adquirir o conhecimento. Entretanto os autores enfatizam que sua 

pesquisa não está concluindo que as escolas devam valorizar apenas os 

diversos métodos de cálculo das crianças sem tentar impor os algoritmos 

convencionais. Eles advertem que os “cálculos mentais têm suas limitações 

que podem ser superadas pelos cálculos escritos.” (p. 192) 

4.2 Dividir com dificuldade ou a dificuldade de dividir 

Saiz (1996) realizou uma pesquisa sobre divisão na qual tratou também 

de algoritmo. Seu estudo busca mostrar algumas dificuldades que muitas 

crianças de escola primária enfrentam (e não resolvem) em relação ao assunto 

da divisão e analisar essas dificuldades. Ela fez a pesquisa a partir de um 

curso de aperfeiçoamento oferecido a professores de 5ª e 6ª séries lá na 

Argentina no qual foi feito um estudo das dificuldades das crianças em relação 

à divisão. O curso objetivou “possibilitar aos professores alguns recursos para 

interpretar os resultados que encontram em suas aulas, a partir das 

dificuldades de seus alunos e dos procedimentos inadequados que ainda são 

colocados em ação em 5ª e 6ª séries.” (SAIZ, 1996, p. 157). 

Dessa pesquisa nos interessou apresentar apenas o conteúdo que foi 

discutido no curso que foram as dificuldades das crianças referentes à divisão. 

As dificuldades ali tratadas foram baseadas em dados estatísticos obtidos de 

um “estudo exploratório” realizado com 300 alunos de 5ª e 6ª séries (6º e 7º 

anos), pertencentes a 12 séries diferentes. Tal estudo exploratório tratou de 

algumas dificuldades que enfrentam muitas crianças de escolas primárias em 

relação ao assunto da divisão e os dados obtidos basearam-se na resolução de 

cinco problemas selecionados entre os considerados habituais, de quarta ou 

quinta série e quatro cálculos de divisão os quais foram entregues 

individualmente aos alunos de forma escrita. Os problemas foram intercalados 
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com os cálculos e formulados às crianças em duas sessões diferentes e a 

ordem de apresentação não foi sempre a mesma.  

Em relação à utilização do algoritmo tradicional da divisão, que é 

interesse da presente pesquisa, Saiz (1996) apresenta várias dificuldades 

demonstradas pelos alunos ao utilizar o algoritmo e destaca também a grande 

frequência do uso do algoritmo tradicional pelos alunos.  

- dos 300 alunos da pesquisa 297 usaram o algoritmo clássico da divisão 

e três utilizaram outro tipo de resolução com procedimento diferente sendo que 

somente um desses três alunos obteve o resultado correto. (p. 166). 

- Devido às dificuldades no algoritmo da divisão por três algarismos, um 

número significativo de alunos cometeram erros. (p. 169). 

- A complexidade e a falta de compreensão das regras do algoritmo 

tradicional da divisão faz com que os alunos “inventem” suas estratégias. Por 

exemplo, quando o divisor tem dois algarismos eles podem reduzir a uma 

divisão de um só algarismo. A fim de esclarecer o que foi dito apresentamos a 

seguir alguns exemplos tirados de Saiz (1996). 

A divisão de 293 por 24. Nesse caso o aluno faz a divisão alternando o 

divisor, uma vez o 2 e outra vez o 4 e apresenta o seguinte resultado. 

 

Em entrevista oral o aluno explica “2 dividido por 2 dá 1 e sobra zero; 

baixo o 9, 9 dividido por 4, dá 2 e sobra 1; baixo o 3, 13 dividido por 2 dá 6 e 

sobra 1.” (p. 174). 

Em outro caso, 1872 dividido por 104, às vezes as crianças riscam 

primeiro o zero de 104, por acharem não ter valor, e realizam depois a divisão 

por 14, e alternam entre dividir por 1 e por 4 e apresentam o quociente 1818 

como está a seguir: 



 

84 

 

 

E explica “1 dividido por 1 dá 1 e sobra 0, baixo o 8 que divido por 1, dá 

8 e sobra 0; baixo 7 que divido por 4, dá 1 e sobra 3; baixo 2, 32 dividido por 4 

dá 8 e o resto é 0.” Para tanto, a criança fez duas divisões seguidas pelo 

divisor 1 e só depois alternou  fazendo duas divisões seguidas pelo divisor 4, o 

que ficou diferente do método aplicado no exemplo anterior. 

Outro caso de algoritmo inventado segundo Saiz (1996) apareceu na 

divisão por três algarismos. Em 9706 dividido por 215 a criança ignora dois 

algarismos do divisor e divide por apenas um deles, o cinco, como mostra a 

seguir: 

 

Esses três exemplos anteriores mostram que a dificuldade do algoritmo 

tradicional, devido às suas muitas regras, leva as crianças a “inventarem” 

outras regras que não funcionam. 

- O zero também é indicado como causa da dificuldade em relação ao 

algoritmo tradicional da divisão. Como já mencionado, a criança risca o zero do 

divisor 104 e divide por 14, mas existem outros problemas relacionados ao 

zero. Saiz (1996) cita alguns outros problemas tais como: Na divisão de 340 

por 10 a maioria das crianças escrevem a conta na disposição do algoritmo 

tradicional, cortam os zeros, o que deixa a conta 34 dividido por 1 e mesmo 

assim realizam a conta no algoritmo seguindo todos os passos, sendo que não 

seria necessário pois a divisão é por 1. Na operação, 70 dividido por 30, além 

dos erros já citados, também foi observado o seguinte exemplo: 
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Nesse exemplo, a criança efetuou a divisão como se fosse por 3 e não 

por 30. Ou então o seguinte: 

 

Esse caso foi interpretado da seguinte forma: 7 dividido por 3, dá 2 e 

sobra 1; 0 dividido por 0 dá 0 e sobra 0, obtendo o quociente parcial 20 sem 

baixar nenhum número; o resto 10 é dividido só pelo três com resto 1.  

Finalmente, sobre a dificuldade com o zero, Saiz (1996) cita a divisão 

9706 por 213 como mostramos a seguir: 

 

  A divisão foi feita corretamente, mas a criança considerou que o resto 

121 era um número grande, então ela volta a dividir por 213 e comete uma 

falha ao acrescentar um zero ao quociente. 

 

Saiz (1996) conclui e sugere que o tema divisão é de “interesse 

indiscutível” e “as dificuldades dos alunos com os algoritmos, frequentemente 

constatadas, deveriam obrigar os professores a ‘enfrentá-las’ na aula, analisá-

las e corrigi-las“ (p. 183). 
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4.3 Parâmetros Curriculares Nacionais e estimativas 

Brasil (1997) que trata dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática para os anos iniciais do ensino fundamental sugere para as 

operações o uso de cálculo mental e estratégias de cálculo por aproximações e 

estimativas. E considera que “grande parte do cálculo realizado fora da escola 

é feito a partir de procedimentos mentais, que nem sempre são levados em 

conta no trabalho escolar.” (p. 76).  No texto lemos o seguinte sobre o cálculo 

por estimativa: “A obtenção de quocientes parciais que depois são adicionados 

é uma forma de efetuar a divisão:” (p. 79) e para ilustrar esse cálculo da divisão 

por estimativa, Brasil (1997) dá um exemplo que mostramos a seguir, na figura 

10. 

Figura 10 – Um exemplo de divisão pelo algoritmo por estimativa 

 

Fonte: Brasil (1997) 
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Brasil (1997) também não descarta a importância do uso de calculadora 

como recurso de cálculo, e propõe alguns exemplos como o seguinte: 

“descobrir o resultado das operações, nas condições dadas. b)        , 

usando só a tecla que indica a adição: só a tecla que indica a multiplicação; só 

a tecla que indica a divisão.” (p. 76).  

Brasil (1997), que trata das orientações curriculares do ensino de 

matemática no Brasil, ao propor esses recursos (cálculo mental, cálculo por 

estimativa, uso de calculadora) para a operação de divisão, não nos parece 

sugerir abertamente, pelo menos não percebemos, o uso do algoritmo 

tradicional Entretanto, em algumas passagens seguintes do texto, deixa-nos 

com a impressão de que o cálculo mental, o cálculo por estimativa e o uso de 

calculadora servem apenas como preparo para o que o texto chama de 

“técnicas operatórias usuais” ensinadas nas escolas. Entendemos que essas 

técnicas seriam uma referencia aos algoritmos tradicionais, mas também não 

fica definida a época em que essas técnicas deveriam ser trabalhadas, se no 

ensino fundamental I ou no ensino fundamental II, o que nos parece que a 

época fica a critério da escola. A seguir estão algumas dessas referências: 

Na atividade de resolução de problemas é comum que os 
alunos construam registros numéricos para expressar os 
procedimentos de cálculo mental que utilizam. A análise 
desses registros evidencia, muitas vezes, o domínio de 
conhecimentos matemáticos que são a base para o cálculo 
escrito e particularmente para a compreensão das técnicas de 
cálculo que usualmente são ensinadas na escola. (BRASIL, 
1997, p 78) (negrito acrescentado) 

Assim como outros procedimentos de cálculo, as técnicas 
operatórias usualmente ensinadas na escola também apóiam-
se nas regras do sistema de numeração decimal e na 
existência de propriedades e regularidades presentes nas 
operações. Porém, muitos dos erros cometidos pelos alunos 
são provenientes da não-disponibilidade desses 
conhecimentos ou do não-reconhecimento de sua presença no 
cálculo. Isso acontece, provavelmente, porque não se exploram 
os registros pessoais dos alunos, que são formas 
intermediárias para se chegar ao registro das técnicas 
usuais. (BRASIL, 1997, p 78) (negrito acrescentado) 

 

 

 



 

88 

 

4.4 Efeitos nocivos do uso de algoritmos nos anos iniciais. 

Kamii e Dominick (1998) chamam a atenção para o aspecto negativo do 

uso de algoritmos no ensino das operações básicas nos anos iniciais. O próprio 

título da pesquisa “os efeitos nocivos do uso de algoritmos em classes de 1ª a 

4a séries” já é uma advertência ao uso de algoritmos. Segundo as autoras o 

propósito do trabalho é “apresentar evidências que as levaram à convicção de 

que algoritmos não só não são úteis à aprendizagem da aritmética, mas 

também prejudicam o desenvolvimento do raciocínio numérico das crianças” (p. 

131) 

Essas pesquisadoras consideram que já na década de 70 estudos 

documentaram sobre os problemas relacionados ao ensino das operações por 

meio de algoritmos, dentre os quais destacamos os seguintes: nos cálculos da 

resolução de problemas pelo algoritmo, as crianças ficam mais preocupadas 

em relembrar os passos em vez de focarem na resolução ou a lógica do 

problema; crianças que usam seus próprios procedimentos são mais 

propensas a produzirem respostas corretas do que aquelas que tentam usar 

algoritmos tradicionais, o que levou as autoras a pensar que algoritmos 

representam mais um obstáculo do que uma ajuda; alunos de segunda série 

depois de serem ensinados pelo algoritmo e aprenderem essas regras perdem 

o conhecimento conceitual; crianças de 2ª a 4ª séries (3º e 4º ano no Brasil) 

que nunca foram ensinadas pelo algoritmo e que usam suas próprias 

estratégias obtém mais respostas corretas e têm muito melhor conhecimento 

de valor posicional do que aquelas ensinadas pelo algoritmo. 

Segundo essas pesquisadoras, enquanto alguns pesquisadores 

concluem sobre o esforço malsucedido das crianças no cálculo por meio de 

algoritmos convencionais, outros registraram procedimentos surpreendentes 

inventados por muitas crianças, adolescentes e adultos. E citam que “alguns 

lideres em educação matemática também começaram a dizer que nós 

devemos parar de ensinar algoritmos porque eles não fazem sentido para a 

maioria das crianças e desencorajam o pensamento lógico” (p. 131) 
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Kamii e Dominick (1998) consideram que a distinção que Piaget fez dos 

três tipos de conhecimento (social, físico e lógico-matemático), de acordo com 

a fonte final do conhecimento, mostra porque o ensino de algoritmos 

convencionais “não fomenta a aprendizagem matemática das crianças”. (p. 

131). Também revisam que o conhecimento físico consiste nas propriedades 

físicas dos objetos, por exemplo, a cor do objeto, e nesse caso a fonte final do 

conhecimento é o objeto. O conhecimento social é aquele que é aprendido no 

dia a dia, por exemplo, a língua escrita ou falada, as datas etc, por isso pode 

ser transmitido. Reforçam que enquanto a fonte do conhecimento físico é o 

objeto, a fonte do conhecimento social está nas convenções feitas pelas 

pessoas. Por último, o conhecimento lógico-matemático tem sua fonte nas 

ações mentais de cada pessoa. As autoras exemplificam que “o saber que uma 

quantidade combinada com outra dá outra quantidade maior resulta de uma 

relação mental tomada pela criança” (p. 132). Continuam dizendo que alguém 

poderia até explicar essa mesma relação do exemplo dado, mas essa 

explicação não se torna um conhecimento da criança até que ela própria faça a 

relação. Da mesma forma, um adulto pode explicar para uma criança o 

algoritmo da adição para dois dígitos. Contudo, o fato da criança escutar essa 

explicação não assegura que a relação mental da criança sobre como 

combinar as duas quantidades seja feita. Uma característica do conhecimento 

lógico-matemático, segundo as pesquisadoras, é que nada é arbitrário nele. 

Entretanto, no algoritmo, para adicionar 356 a 278 é fator arbitrário juntar 

primeiro unidade com unidade, depois as dezenas e então as centenas.  

Kamii e Dominick (1998) apoiadas no construtivismo de Piaget e em 

outros pesquisadores de todo o mundo, se declaram convencidas da seguinte 

hipótese: “Crianças da escola primária deveriam ser capazes de inventar sua 

própria aritmética sem a instrução que elas estão agora recebendo de livros e 

cadernos” (p. 132) e essa hipótese, afirmam elas, está bem verificada em três 

trabalhos da própria Kamii realizados em 1985, 1989 e 1994. Para essas 

pesquisadoras: 

um significante subproduto dessa pesquisa foi observar que 
quando crianças são encorajadas a usar seu próprio 
pensamento para adicionar, subtrair, e multiplicar números 
multidígitos, elas sempre lidam as unidades maiores primeiro, 
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tais como as dezenas, e depois com as unidades. (KAMII e 
DOMINICK, 1998, p. 132). 

E dão duas razões para dizerem que algoritmos são nocivos: “(1) Eles 

encorajam crianças a desistirem de seus próprios pensamentos, e (2) eles 

desconsideram o valor posicional, impedindo assim as crianças de desenvolver 

o senso numérico.” (p. 135). 

Nessa pesquisa de Kamii e Dominick (1998) não há indicação 

relacionada ao algoritmo tradicional da divisão, o que não exclui esse algoritmo 

das críticas. 

4.5 Em defesa da utilização da calculadora: algoritmos com sentido 
numérico. 

Loureiro (2004) é professora de crianças do 1º ciclo em Portugal e situa 

sua pesquisa nesse nível de ensino. Ela considera as vantagens do uso de 

calculadora no ensino de matemática por meio da resolução de problemas 

relativos às operações, mas destaca que os professores não reconhecem 

essas vantagens por temerem que o uso de calculadora seja prejudicial ao 

desenvolvimento da criança com relação à aprendizagem da tabuada e dos 

algoritmos, o que impede essas crianças de lidarem com situações 

significativas e estimulantes. Ela considera que “quando se fala da utilização ou 

não da calculadora reduz-se praticamente a discussão à oposição entre cálculo 

algorítmico e cálculo com o recurso à calculadora.” (p. 22) e “cálculo com a 

calculadora não há, porque se receia que os alunos não aprendam a calcular.” 

(p. 23),  

Para essa pesquisadora no dia-a-dia as pessoas comuns e até mesmo 

aquelas mais capacitadas no cálculo mental se utilizam principalmente do 

cálculo mental ou de calculadoras para fazerem contas e só em raras situações 

recorrem a um algoritmo, mas no seu entender “os algoritmos dominam da 

maneira errada a matemática no 1º ciclo.” (p. 23). 

Em relação ao algoritmo tradicional da divisão Loureiro (2004) explica 

como obter o quociente 1721 75 que é 22 e resto 71 e conclui que “cada 

algarismo do quociente foi obtido sem qualquer sentido numérico.” (p. 27). Já o 

quociente            que é igual a 101, ela sugere que “A maior parte das 
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pessoas enganar-se-á se quiser obter este quociente recorrendo ao algoritmo 

sem fazer ideia da ordem de grandeza do quociente.” (p. 27). 

  Loureiro (2004) ao tratar especificamente sobre o problema de Portugal 

afirma: 

A investigação realizada, os manuais utilizados, dados de 
formação de professores e as provas de aferição permite-nos 
concluir que há uma dominância do cálculo com algoritmos 
sobre todos os outros tipos de cálculo. E sabemos também que 
o ensino precoce dos algoritmos dominantes enjeita muitas 
potencialidades de valorização e de construção de processos 
pessoais de cálculo. É urgente alterar o modo como o cálculo 
está a ser ensinado passando a valorizar os processos de 
cálculo algorítmico que se aproximam dos processos utilizados 
com sentido pelas crianças na resolução de problemas e dando 
destaque ao ensino e prática de cálculo mental. (p. 28). 

Diante do que ela expõe com respeito às vantagens do uso de 

algoritmos alternativos, os problemas indicados por pesquisas em relação ao 

ensino pautado em algoritmos tradicionais e as vantagens do uso de 

calculadora, ela conclui o “o foco na nossa atuação deve ser sobre a utilização 

criativa da calculadora em paralelo com a aprendizagem significativa do 

cálculo” (p. 29). 

4.6 Queremos realmente continuar com os algoritmos tradicionais? 

Van de Walle (2005, 2009) aumenta o debate sobre o uso de algoritmos 

tradicionais no ensino das operações básicas. Em seu artigo de 2005 ele 

propõe encorajar a discussão da seguinte proposição: “Os algoritmos 

tradicionais para a adição, subtração, multiplicação e divisão não deveriam 

mais ser ensinados na escola.” (p. 1). Apresenta argumentos em favor dessa 

proposição deixando para outros pesquisadores possíveis argumentos contra. 

Esse autor considera que os algoritmos tradicionais têm sido um grande 

e constante recurso do currículo de matemática da escola primária há pelo 

menos um século e nos últimos anos tem havido mudanças tanto na forma de 

ensinar como nos próprios algoritmos. Os alunos ainda decoram regras como o 

“vai um”, “empresta um” etc. Ele cita que os próprios pais esperam que suas 

crianças também aprendam essas habilidades, talvez não porque elas terão 
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necessidade em seus empregos quando adultos, mas apenas porque isso 

sempre foi feito nas aulas de matemática de seu tempo. 

Van de Walle (2005) apresenta os argumentos em favor de sua 

proposição classificando-os em quatro categorias, são elas: “há problemas com 

algoritmos tradicionais; a inutilidade desses métodos tradicionais na sociedade 

de hoje, a comprovada existência de alternativas eficazes e os valores que 

podem ser obtidos a partir dessas estratégias alternativas.” (p. 2) 

Sobre a primeira categoria que trata dos problemas com os algoritmos 

tradicionais destacamos a seguir alguns dos argumentos de Van de Walle 

(2005): 

- Os algoritmos tradicionais são digit-oriented (centrados nos dígitos) ao 

invés de number-oriented (centrados nos números) (p. 2) 

Ele explica que o processo ocorre dígito a dígito e o número em si não é 

considerado. Por exemplo, na adição de dois números como 28 + 46 

adicionam-se primeiro os dígitos das unidades 6 + 8 = 14 sendo que fica o 4 e 

carrega um para a ordem das dezenas e na ordem das dezenas faz-se 1 + 2 + 

4. O foco está nos dígitos e não nos números 10, 20 e 40. Ele considera uma 

estratégia alternativa fazer 20 + 40 = 60  e  8 + 6 = 14 e a soma seria 74.  

- Os algoritmos tradicionais são right-handed (destros) ao invés de left-

handed (canhotos). (p. 3). 

Ele explica que no destro deve-se começar a operação pelo lado direito 

partindo das ordens menores ao contrário do canhoto que começa pelo lado 

esquerdo partindo das ordens maiores pensando cada dígito como um número 

e não como um dígito. 

- Os algoritmos tradicionais devem ser ensinados de forma dirigida pelo 

professor. (p. 3). 

- Estudantes cometem mais erros com algoritmos tradicionais do que 

com suas estratégias inventadas. (p. 4) 
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- Os algoritmos tradicionais são desnecessariamente tediosos devido à 

falta de flexibilidade. (p. 5). 

- Os algoritmos tradicionais não são adequados para os métodos 

mentais ou para estimativa. (p. 6). 

Sobre a segunda categoria que trata da inutilidade desses métodos 

tradicionais na sociedade de hoje, apresentamos a seguir algumas 

argumentações de Van de Walle (2005): 

- No local de trabalho, a tecnologia faz praticamente todo o trabalho 

requerido. (p. 8) 

Nesse caso esse autor sugere que o aluno deveria ser preparado pela 

escola para o emprego fora dela. 

 - Fora do local de trabalho as estratégias flexíveis de cálculo são mais 

que suficientes. (p. 9) 

- Estudantes aos quais não foram ensinados algoritmos tradicionais se 

saem bem em testes padronizados tanto quanto aqueles estudantes de 

programas tradicionais. (p. 9) 

Sobre a terceira categoria que ele chama de melhores ideias: 

alternativas efetivas aos algoritmos tradicionais já existem, Van de Walle (2005) 

adverte que seu argumento para remover algoritmos tradicionais do currículo 

não é um argumento contra a habilidade de cálculo e nem é um argumento em 

favor de uma dependência de calculadoras.  Ele orienta o encorajamento do 

uso de “estratégias inventadas”. Em seguida ele apresenta várias alternativas 

aos algoritmos das operações, mas como a divisão é o interesse da presente 

pesquisa, escolhemos mostrar uma das estratégias através do seguinte 

exemplo: “Maria ganhou 216 dólares por cortar a grama de 6 vizinhos. Se cada 

vizinho pagou o mesmo valor, quanto cada um pagou a Maria? “ (p. 23) 

O algoritmo alternativo apresentado foi o seguinte: 
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com mais 6 faria 216. 

Então 6 x 36 é 216 

Maria cobrou 36 dólares por gramado.  

Nesse exemplo Van de Walle (2005) ilustra como estudantes resolvem 

problemas de divisão procurando por um fator desconhecido.  

Sobre a quarta categoria denominada “Vantagens”: Há significantes 

vantagens no uso de estratégias inventadas, as flexíveis e centradas nos 

números, Van the Walle (2005) apresenta argumentos como os seguintes: 

- Estudantes cometem menos erros, segundo indicam pesquisas. (p. 24) 

- Há menos necessidade de revisão. (p. 24) 

- Os estudantes desenvolvem o senso numérico. (p. 25) 

- Estratégias inventadas são a base para o cálculo mental e estimativa. 

(p. 25) 

- Métodos flexíveis são frequentemente mais rápidos que algoritmos 

tradicionais. (p. 26) 

4.7 Algoritmos da divisão: oralidade e escrita nas práticas de 
numeramento-letramento escolares. 

Drabik (2008) trata de uma pesquisa que realizou observando aulas de 

matemática de alunos de 1ª série (2º ano) e de 2ª série (3º ano) do ensino 

fundamental. O tema das aulas trata da divisão, mais especificamente a 

operação de divisão pelo algoritmo tradicional. Mas o objetivo principal daquela 

pesquisa não era a operação de divisão, nem as dificuldades do algoritmo 

tradicional e muito menos propor algum algoritmo para a divisão. A pesquisa 

envolveu duas escolas privadas da cidade de Curitiba-PR e, segundo Drabik 

(2008, p. 4), o objetivo foi “analisar de que modo se constituem as práticas de 
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numeramento-letramento na prática escolar, no âmbito da oralidade e da 

escrita, focalizando em especial a interação em sala de aula no ensino do 

algoritmo da divisão”.  

A partir da observação das aulas sobre divisão e algoritmos, essa 

pesquisadora colheu dados relacionados à ação do professor, à reação dos 

alunos e aos diversos vocábulos utilizados pelo professor. O estudo principal 

foi sobre a oralidade e a escrita. Preocupada com a linguagem matemática 

utilizada no contexto escolar a pesquisa explora o falar, o escrever e o ler na 

aula de Matemática.  

As conclusões da pesquisa de Drabik (2008) foram que a aprendizagem 

do aluno não se restringe apenas à apropriação de uma técnica de cálculo, 

mas também em saber participar do jogo de linguagem em torno do ensino 

dessa técnica, que neste caso foi o algoritmo padrão da divisão. Para a 

pesquisadora “a criança precisa aprender a falar sobre, a buscar pistas na fala 

do professor e a dar as respostas que são requeridas, tanto oralmente como no 

registro escrito”. (2008, p. 4).  

O que nos interessou da pesquisa de Drabik (2008) foi o fato de o 

algoritmo tradicional da divisão estar sendo utilizado por escolas brasileiras 

desde a primeira série (2º ano) do ensino fundamental. Essa nossa 

constatação ocorre quando lemos no texto que “no momento de ensinar o 

algoritmo, a professora associou a divisão à multiplicação” (DRABIK, 2008, p. 

74) e para confirmar que esse tal algoritmo citado refere-se ao algoritmo 

tradicional, incluímos a seguir a figura 11 copiada do texto, a qual mostra a 

divisão de 36 por 6. 

Figura 11: Utilização do algoritmo tradicional com alunos de 2º e 3º anos 

 

Fonte: Drabik (2008, p. 78) 
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4.8 Dificuldades no cálculo de divisão na 5ª série do Ensino Fundamental. 

Agranionih et al (2009) já tratam especificamente sobre o algoritmo da 

divisão. Essa pesquisa foi realizada com 34 alunos de 5ª série (atual 6º ano) do 

Ensino Fundamental de 17 escolas públicas da cidade de Erechin-RS na 

resolução de cálculo de divisão por meio do algoritmo tradicional. Segundo 

essas pesquisadoras os dados publicados pela Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Sul demonstravam que em 2007, quase metade 

dos alunos de 5ª série daquele estado ficou abaixo da média estadual e desses 

a maioria, 63,5%, ficou abaixo da média desejável em matemática e esse 

índice, segundo as autoras, deveu-se também às dificuldades de cálculo, pois 

essas dificuldades, segundo elas, causam preocupações.  

A pesquisa de Agranionih et al (2009) é parte de outra maior que 

explorou as quatro operações básicas. A divisão recebeu uma atenção especial 

pelas pesquisadoras a partir da fala dos professores que consideram o cálculo 

da divisão o mais difícil de ser assimilado pelos alunos, e essas dificuldades, 

segundo as autoras, geram preocupações e buscas por estratégias de ensino 

mais eficazes para a aprendizagem a fim de contribuírem para esse processo.  

Essas pesquisadoras analisaram o erro dos alunos na execução de 

cinco cálculos de divisão pelo algoritmo tradicional, mas sem considerarem o 

erro como fracasso ou ausência de aprendizagem. Os cinco cálculos foram 

                               e (    . Nos dois primeiros cálculos 

ocorreu maior número de acertos do que erros por serem considerados mais 

fáceis para os alunos pesquisados, segundo a pesquisa. Já nos outros três 

cálculos ocorreram mais erros do que acertos, sendo que no cálculo de 

          foi de 85,3% e no cálculo de (     foi de 88,2%. Já em relação 

ao total de cálculos de divisão realizados foi observado que houve maior 

números de erros (61,2%) do que de acertos (38,8%). 

Os erros encontrados foram classificados, na pesquisa, em nove 

categorias de análise as quais apresentamos a seguir na ordem decrescente 

dos percentuais: ausência de respostas (29,8%), reprodução errada da 

proposta (26,6%), não domínio do algoritmo (23,4%), erros de tabuada (7,4%), 
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erros estranhos (7,4%), cálculo mental (2,1%), desistência (1,1%), reprodução 

errada da resposta (1,1%) e erro de subtração durante o cálculo (1,1%). 

Observa-se nesses dados uma variedade de possibilidades de erros que 

esse algoritmo tradicional da divisão pode provocar, o que sugere mais uma 

vez que ele é muito complexo. 

Agranionih et al (2009, p. 11) concluem que: 

Os erros e dificuldades que se evidenciaram na pesquisa 
levam a pensar na importância de criar estratégias que 
favoreçam a superação destas dificuldades, uma vez que o 
domínio e aplicação de alguns conceitos são fundamentais 
para que o aluno possa prosseguir na construção dos 
conhecimentos matemáticos sem comprometimentos. 
(AGRANIONIH et al, 2009, p. 11) 

As considerações de Agranionih et al (2009) favorecem os objetivos da 

presente tese que estão relacionados à busca de novas possibilidades ao 

ensino da divisão. 

4.9 O uso de algoritmos alternativos nos cálculos com números inteiros. 

Norton (2012) investigou o uso de algoritmos alternativos na Austrália. 

Seu estudo foi motivado pelas reformas pedagógicas daquele país nas últimas 

décadas. Segundo esse autor essas reformas resultaram numa diminuição na 

ênfase do uso de algoritmos tradicionais no ensino de cálculo com números 

inteiros e provocaram uma diversidade de “mecanismos alternativos” para se 

ensinar aos alunos as quatro operações. 

Coerentes com as recomendações para permitir estudantes a 
desenvolver seus próprios métodos de calcular números 
inteiros, uma série de estratégias e algoritmos são ensinados 
nas escolas Australianas e são recomendados por manuais de 
formação de professores, locais e internacionais. (NORTON, 
2012, p. 4) 

Para esse autor a mudança no currículo australiano baseou-se em 

consideráveis críticas das últimas décadas ao ensino de algoritmos formais 

escritos para o cálculo com números inteiros e ele cita algumas dessas críticas 

como a de Anghileri, Beishuizen, & Putten, (2002) que dizem “em parte porque 

muitas crianças não conseguem dominá-los.” (p. 2), a de Marshall, (2003) que 

considera que “frequentemente a aprendizagem dos algoritmos tradicionais 
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escritos estava associada a uma sequencia interminável de memorizar e 

esquecer fatos e procedimentos que fazem pouco sentido aos estudantes.” (p. 

2) ou a crítica de Hughes (1986, p. 8) que diz que “em muitos casos seu 

desempenho consiste inteiramente de manipulações de símbolos sem 

significados” (p. 2). 

Norton (2012) destaca que realizou sua pesquisa considerando que 

pouca investigação empírica tem sido feita relacionada aos efeitos dessas 

mudanças sobre registros de cálculo dos alunos quando realizam operações 

com números inteiros. Os sujeitos participantes de sua pesquisa foram alunos 

de 4º ao 7º ano (9 a 12 anos de idade), pertencentes a três escolas escolhidas 

aleatoriamente e consideradas por testes nacionais como sendo abaixo da 

média das escolas. Na pesquisa esses alunos foram testados quanto à sua 

capacidade de realizar cálculos escritos.   

Os resultados da pesquisa, obtidos a partir da comparação das taxas de 

sucesso dos estudantes dos vários anos, mostraram que aqueles estudantes 

que dominavam o algoritmo tradicional e registraram seus cálculos por esse 

algoritmo obtiveram mais sucesso que aqueles alunos que usaram algoritmos 

alternativos e registraram seus cálculos por meio desses algoritmos 

alternativos. 

Quando as taxas de sucesso relativas aos estudantes dos 
vários níveis são comparadas, foi encontrado que aqueles 
estudantes que tinham dominado os algoritmos tradicionais e 
registraram seus cálculos usando os algoritmos tradicionais 
foram mais bem sucedidos que aqueles que usaram métodos 
alternativos e registraram seus cálculos de forma que refletiram 
esses métodos, especialmente quando os números se tornam 
maiores. (NORTON, 2012, p. 19) 

Como o interesse da nossa pesquisa é o algoritmo da divisão vamos 

destacar o que foi observado em relação às taxas de sucesso dos alunos no 

calculo (    ). Northon (2012) observou o seguinte: 

Alunos do 4º ano que usaram algoritmo tradicional obtiveram 0% de 

sucesso contra 16% do algoritmo alternativo, mostrando vantagem do algoritmo 

alternativo; Alunos do 5º ano que usaram o algoritmo tradicional obtiveram 33% 

contra 24% do algoritmo alternativo, com vantagem do algoritmo tradicional;  
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Alunos do 6º ano obtiveram 57% de sucesso com algoritmo tradicional contra 

21% do algoritmo alternativo, com vantagem do algoritmo tradicional e por fim 

alunos do 7º ano obtiveram 75% de sucesso com o algoritmo tradicional contra 

28% do algoritmo alternativo, com larga vantagem do algoritmo tradicional. 

Para Norton (2012) esse resultado contradiz pesquisas anteriores, que 

afirmam que “crianças que usam suas próprias estratégias geralmente 

alcançam a solução correta” (p. 19). Por isso sugere que mais pesquisas 

devam ser conduzidas sobre os efeitos do uso de métodos alternativos de 

cálculos escritos na aprendizagem matemática dos estudantes e orienta que 

professores “precisam estar cientes da complexidade da interação entre os 

vários métodos de ensino de cálculos” (p. 22). 

Norton (2012) considera que sua pesquisa contribui para a discussão 

sobre o papel e a forma apropriados dos algoritmos para serem aprendidos em 

matemática e em particular quais métodos são usados para ensinar a escrita 

de cálculos fundamentais. (p. 22). 

Essa pesquisa de Norton (2012) vem para aumentar a discussão relativa 

ao uso ou não de algoritmos tradicionais no ensino.  

4.10 Resolução de problemas matemáticos de divisão: Um estudo com 
alunos do 5º ano do ensino fundamental de uma escola no município de 
Várzea Grande-MT 

Piva e Wielewsky (2013) se propuseram a verificar quais estratégias 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, com dificuldades em matemática, 

mobilizam na resolução de problemas de divisão.  

Vamos destacar apenas o resultado dessa pesquisa sem nos ater aos 

detalhes, pois o que nos interessa é apenas mostrar que o algoritmo tradicional 

da divisão é bastante usado pelos alunos na resolução de problemas, o que 

mostra que é também bastante ensinado nas escolas.  

O resultado mostrou que as estratégias utilizadas pelos alunos na 

resolução dos problemas, “de modo geral são os algoritmos convencionais”. 

Outras formas de resolução, como por exemplo, por meio de representações 
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(desenhos), só apareceram quando houve alguma indução por parte do 

pesquisador.  

Essa constatação do uso predominante pelos alunos de algoritmos 

convencionais pode nos adiantar o que queremos também constatar em livros 

didáticos e também nos participantes desta pesquisa.   
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5. ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

Nesta análise, dos livros didáticos escolhidos, o que se pretende é 

observar em que ano escolar os algoritmos da divisão são introduzidos, quais 

os algoritmos que são sugeridos e qual algoritmo prevalece. 

5.1 Coleção 1 – Utilizada pela Secretaria Municipal de São Paulo – SP 

Caderno de Apoio e Aprendizagem do programa Ler e Escrever – 

Orientações Curriculares da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo – SMESP.   

Nessa coleção o uso de algoritmo aparece só a partir do livro do 4º ano. 

5.1.1 Livro do 4º ano 

Nesse livro a multiplicação é bastante explorada. Já a divisão aparece 

pela primeira vez na página 82 onde estão colocadas três situações que estão 

apresentadas na figura 12. 

Observa-se aí que o autor do livro não sugere nenhum algoritmo de 

resolução e deixa apenas o espaço em branco para que o aluno registre a sua 

própria resolução. Mas o próprio título do exercício já sugere que o aluno faça a 

divisão por meio de uma distribuição dos objetos em questão. 

Logo em seguida, na página 84 do livro, já é introduzido um método de 

divisão que é chamado de “esquema para dividir”, e os problemas ali propostos 

são os mesmos problemas que foram propostos, anteriormente, na página 82, 

como mostra a figura 13. Esse método nada mais é que o método por 

estimativa, feito aqui de uma forma horizontal em tabela.  

Como vemos na figura 13, o autor apresenta a resolução do exercício 1 

e solicita que o aluno resolva os outros exercícios imitando o processo do 

exercício 1.  

É importante notar que apesar de estar resolvido o exercício 1, não há 

nenhuma explicação de como funciona esse procedimento de divisão, ficando, 

aparentemente, a cargo do leitor a interpretação.  
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Figura 12 – Método livre de divisão 

 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem, SMESP, 4º ano, p. 82, 2014. 
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Figura 13 - Esquema para dividir (Imitação do algoritmo por estimativa) 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. SMESP. 4º ano. p. 84, 2010. 

Vemos, na figura 13, que os passos do esquema proposto não são 

explicitados ao leitor, também não é apresentado o quociente final e nem 

explicado como obter esse quociente. Buscamos no livro do professor qual a 

orientação dada pelo autor e encontramos o seguinte: 
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Organize uma roda de conversa para que alguns alunos 
expliquem o procedimento de dividir desse esquema. Se 
ninguém descobrir, mostre que Júlia foi dividindo 84 chaveiros 
em 2 caixas, de 20 em 20, até que, finalmente, sobraram 4, e 
ela percebeu que podia continuar dividindo em duas partes. 
Alguns alunos podem perguntar se ela podia começar dividindo 
de 10 em 10. Explique que sim, mas, para usar o espaço dado, 
devemos pensar num valor adequado, ou no maior valor 
possível. (SÃO PAULO-SMESP, 2014a, p.112). 

Assim, entendemos que a proposta do livro do aluno é que haja, caso 

necessário, a intervenção do professor, e por isso fica justificada a ausência de 

uma explicação textual para esse método de divisão.  

A novidade desse procedimento de divisão, da figura 13, em relação ao 

algoritmo por estimativa é que aqui é feito de forma linear com o uso de tabela.  

Depois da página 84 do livro do 4º ano, só na página 136 é que aparece 

novamente o assunto do algoritmo de divisão, como mostra a figura 14. O título 

da página é “diferentes formas de fazer a divisão”. 

Vê-se nessa página do livro uma introdução do algoritmo por estimativa 

(ou americano) e do chamado algoritmo tradicional longo. Observa-se também 

que os autores deixam novamente a cargo do leitor (aluno) estudar e entender 

os dois métodos para identificar e apresentar o quociente, além de deixar ao 

aluno a tarefa de destacar semelhanças e diferenças entre os dois algoritmos. 

Depois o aluno deve prosseguir resolvendo outros exercícios, devendo utilizar 

apenas o algoritmo por estimativa, cujo tratamento, deve ser o objeto de estudo 

do texto.  

Mais uma vez os autores do livro não explicam através de texto, os 

passos dos dois algoritmos. Buscamos observar no livro do professor, que tipo 

de orientação os autores dão e vimos que ali também não há nenhuma 

sugestão de como explorar os algoritmos com os alunos.  

E assim acaba o tratamento de algoritmo de divisão no livro do 4º ano. 

Em resumo podemos dizer que no livro do 4º ano, dessa coleção, os 

autores dão sugestões de diversos algoritmos, incluindo o algoritmo por 

estimativa (ou americano), o algoritmo tradicional, o algoritmo feito em tabelas, 

o qual já foi dito anteriormente que nada mais é que uma variação do algoritmo 
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por estimativa. Mas, no livro há também liberdade para que o aluno utilize seus 

próprios métodos de divisão. 

Figura 14 – Diferentes formas de fazer divisão 
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Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 4º ano SMESP, 2010. p.136. 

Podemos dizer também que nesse livro os algoritmos são apresentados 

por meio de exemplos resolvidos, e não por meio de uma explicação textual, 

ficando a cargo do leitor (aluno) compreendê-los ou ter que contar com o 

auxílio do professor. 

5.1.2 Livro do 5º ano  

No livro do 5º ano dessa coleção a divisão aparece a partir da página 72 

como mostra a figura 15. 

Figura 15 – Algoritmo por estimativa em dois formatos 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 5º ano SMESP, 2014b. p.72 
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Entendemos ser uma retomada do que foi introduzido no livro do 4º ano. 

Os autores começam o capítulo chamando a atenção novamente para 

“diferentes maneiras de dividir” e fazem um paralelo entre o esquema da tabela 

e o algoritmo por estimativa, que parecem bem semelhantes conforme nós já 

havíamos observado quando analisamos o livro do 4º ano. Agora, no livro do 5º 

ano, os autores provocam o aluno a enxergar a semelhança entre os dois 

métodos de divisão. 

Em seguida, na página 76, os autores apresentam como uma 

descoberta, por meio da divisão      feita no algoritmo tradicional, o fato de 

que numa divisão o dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente mais 

o resto, que pode ser resumido da forma          que é o chamado 

algoritmo de Euclídes para a divisão, como mostra a figura 16. 

Figura 16 – Algoritmo tradicional longo 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 5º ano SMESP, 2014b. p.76 
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Observa-se que a apresentação do algoritmo tradicional aí, também não 

faz o uso de texto explicativo. E parece que essa introdução do algoritmo 

tradicional é feita sem nenhuma preparação anterior.  

Os tópicos sobre divisão e algoritmos nesse livro se encerram ai.  

O que nos parece, e como já temos como tese, é que, nessa coleção, os 

autores já iniciam uma condução do aluno para o algoritmo tradicional. Mesmo 

tendo eles sugerido outros formatos de algoritmo, parece que o que vai 

prevalecer no final é o formato do algoritmo tradicional.  

5.1.3 Livro do 6º ano 

Nesse livro do 6º ano o algoritmo tradicional aparece no capítulo cujo 

assunto  trata de “múltiplos e divisores”, como mostra a figura 17. 

Figura 17 – Algoritmo tradicional da divisão 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 6º ano SMESP, 2014c. p. 38 

Mais uma vez observa-se que ao tratar de divisão parece que há sempre 

a preferência pelo formato do algoritmo tradicional. 

Posteriormente, na página 64, aparece uma tarefa de cálculo mental, 

como mostra a figura 18. 
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Figura 18 – Formato do algoritmo tradicional para definir os temos da divisão. 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 6º ano SMESP, 2014c. p.64 

Não é intenção de nossa pesquisa analisar a tarefa em si, mas o que 

nos chama a atenção é que é utilizado mais uma vez o formato do algoritmo 

tradicional, e não outro, para explorar com os alunos os nomes dos elementos 

da divisão, os quais são: dividendo, divisor, quociente e resto, como mostra a 

parte final da figura 18. 

O curioso é que já na página seguinte, os autores voltam a explorar 

aquele formato de algoritmo por estimativa feito na tabela. Como mostra a 

figura 19, a seguir: 
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Figura 19 – Algoritmo por estimativa em formato de tabela. 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 6º ano SMESP, 2014c. p.65 

E imediatamente na página 66 voltam a sugerir o formato do algoritmo 

tradicional como mostra a figura 20. Neste caso parece que os autores 

pretendem explicar o método do algoritmo tradicional chamando a atenção dos 

alunos para o valor posicional, onde aparecem os termos dezenas e unidades. 

Esta é a primeira vez que os autores da coleção tentam explicar os 
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procedimentos do algoritmo tradicional, sendo que ele já apareceu várias vezes 

nos diversos livros.  

Figura 20 : Explicação dos passos do algoritmo tradicional 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 6º ano SMESP, 2014c. p.56 

Depois disso, somente na página 189 desse livro do 6º ano, é que volta 

a aparecer algum tipo de algoritmo, que é o tradicional. Como mostra a figura 
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21. Nessa ocasião novamente é apresentado os passos da divisão pelo 

algoritmo. 

Figura 21 - Passos do algoritmo tradicional 

 

Fonte: Caderno de apoio e aprendizagem. 6º ano SMESP, 2014c. p.189 

Nesse livro do 6º ano, portanto, aparecem apenas dois algoritmos, o 

formado do algoritmo tradicional e o formato do algoritmo por estimativa, feito 

com o uso de tabela. 

Concluímos a análise desta coleção da Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo dizendo que os autores sugerem diversas estratégias 

de divisão, que acontece a partir do livro do 4º ano. As estratégias são do 

chamado algoritmo por estimativa (ou americano), que aqui teve uma variação 

interessante que usa tabelas e do chamado algoritmo tradicional no formato 

longo.  

Observa-se também que não é proposto a divisão pelo formato do QVL 

com o uso de material concreto. 

  E o que parece é que há uma tendência de manter sempre o formato do 

algoritmo tradicional. 

 

 



 

113 

 

5.2 – Coleção 2 – Utilizada pela escola pública participante da pesquisa 

Caderno do futuro, simples e prático. Matemática. São Paulo. IBEP. 2012 

Essa coleção, por ser denominada de “caderno” tem as suas folhas 

pautadas. Ao folhearmos os livros desta coleção não tivemos muito trabalho 

para analisarmos sobre o conteúdo da divisão. Analisamos apenas os livros do 

3º, 4º e 5º anos. Percebemos que a introdução do conteúdo divisão, nos três 

livros, é feita praticamente da mesma maneira. Colocamos a seguir o que 

vimos em cada um dos livros. 

5.2.1 Livro do 3º ano. 

Neste livro o conteúdo da divisão é introduzido pela definição. A divisão 

é definida a operação inversa da multiplicação e, além disso, os autores 

consideram que para repartir uma quantidade em partes iguais, fazemos uma 

divisão. Depois é feita a apresentação de uma divisão feita no formato do 

algoritmo tradicional onde são dados os nomes de cada elemento da divisão. 

Também é apresentado o sinal     da divisão e como se lê tal sinal. A figura 

22, a seguir, é um recorte da página 126 desse livro. 

Figura 22 – Definição de divisão utilizando o algoritmo tradicional 

 

Fonte: (DA SILVA; PASSOS, 2012a, p. 126) 
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Observa-se que não há nenhuma outra sugestão de divisão além dessa 

feita pelo algoritmo tradicional. Sendo também que não há explicação de como 

funciona a divisão em tal algoritmo. Vemos também que logo após a 

apresentação dessa definição são lançados os exercícios e alguns deles já se 

apresentam armados no formato do algoritmo tradicional como mostra a figura 

23. 

Figura 23 – Exercícios armados no formato do algoritmo tradicional 

 

Fonte: Fonte: (DA SILVA; PASSOS, 2012a, p. 127) 

Neste livro do 3º ano os exercícios de divisão propostos utilizam apenas 

números no dividendo com dois dígitos e divisor com um dígito.  

A única sugestão de algoritmo neste livro é a do algoritmo tradicional. 

5.2.2 Livro do 4º ano 

Neste livro também se introduz a divisão de forma semelhante ao que foi 

feita no livro do 3º ano. A única diferença é que são apresentadas duas 

propriedades da divisão que são aquelas que consideram sobre o quociente 

ser sempre menor que o dividendo e sobre o resto ser sempre menor que o 

divisor. A figura 24 nos mostra o que queremos relatar. 
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Figura 24 – Introdução da divisão no livro do 4º ano. 

 

Fonte: (DA SILVA; PASSOS, 2012b, p. 84) 

Mas o que se vê é que não há nenhuma diferença em relação ao livro do 

3º ano a não ser nos exercícios onde os números envolvidos na divisão aqui já 

são com mais dígitos, três dígitos, sugerindo uma evolução do aluno do 4º ano 

em relação ao aluno do 3º ano. Veja a figura 25, onde os autores também 

sugerem que a multiplicação pode ser utilizada para verificar se a divisão está 

correta. Neste caso fica sugerido que basta multiplicar o divisor pelo quociente 

para obter o dividendo. 

Figura 25 – Exercícios de verificação da divisão pelo algoritmo tradicional. 

 

Fonte: (DA SILVA; PASSOS, 2012b, p. 85) 
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Essa sugestão de multiplicar o divisor pelo quociente para obter o 

dividendo só funciona para divisões exatas, em que o resto é zero. No caso do 

resto ser diferente de zero, o aluno ficaria em dúvida. 

5.2.3 Livro do 5º ano 

Neste livro do 5º ano não há nenhuma novidade em relação aos livros 

do 3º e 4º anos, a não ser a utilização de 4 dígitos no dividendo. Podemos ver 

na figura 26 como a divisão é introduzida.  

Figura 26 – Conceito de divisão 

 

Fonte: (DA SILVA; PASSOS, 2012c, p. 71 ) 

Nota-se que mais uma vez não há a sugestão de outras técnicas de 

divisão além da técnica do algoritmo tradicional. 

Concluímos que nesta coleção o algoritmo tradicional é o único do início 

ao fim. E como não há sugestão de outros algoritmos é possível que os 

professores também sigam esse caminho. O que pode contribuir para fortalecer 

a tese de que o algoritmo tradicional acaba sendo a principal forma de fazer 

divisão entre as pessoas que passam pela escola. 

5.3 – Coleção 3 – Utilizada pela escola privada participante da pesquisa 

Matemática – Interagir & crescer – Editora: Casa Publicadora Brasileira – 

Tatuí – SP 
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Nesta coleção vamos analisar os livros a partir do 3º ano, visto que no 

livro do 2º ano não é introduzido nenhum algoritmo.  Nele é explorada apenas a 

ideia de divisão, não sendo apresentada nenhuma técnica. 

5.3.1 Livro do 3º ano 

Este livro dedica um capítulo para a divisão e a define de acordo com 

três ideias diferentes, a ideia de repartir em partes iguais, a ideia de medir e a 

ideia de formação de grupos. Neste livro da coleção é onde aparece pela 

primeira vez uma técnica de divisão. Nessa técnica o aluno precisa preencher 

uma tabela de multiplicação, a que está ilustrada na figura 27, e depois é 

solicitado a resolver um exercício podendo consultar tal tabela.  

Figura 27 – Tabela de multiplicação para resolver divisões. 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2013, p 178) 

 O autor explica como fazer uma divisão usando a tabela e depois pede 

para que o aluno faça o mesmo. Vemos isso na figura 28. 
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Figura 28 – Uma divisão usando tabela de multiplicação 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2013, p 178 – 3º ano) 

 

5.3.2 Livro do 4º ano 

Neste livro a divisão aparece no sexto capítulo cujo título é: ideias e 

procedimentos de divisão. Primeiro os autores voltam com o processo de 

divisão por meio de tabela de multiplicação, como foi feito no livro do 3º ano. 

Em seguida exploram o cálculo mental após apresentarem dicas de divisão por 

2, por 4, por 5, por 8 e por 20.. Por exemplo, eles consideram que para dividir 

por 4 deve-se calcular a metade e, em seguida, a metade da metade. Para 

dividir por 5 sugerem dividir por 10 e em seguida multiplicar por 2. A figura 29 

mostra essas dicas. 

Figura 29 – Dicas de divisão 

 
Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 119 - 4º ano) 
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Em seguida os autores, por meio de exemplos resolvidos, relatam como 

certas crianças resolvem a divisão 369 3. A seguir estão esses 

procedimentos: 

A primeira criança diz preferir montar um esquema usando estimativa, 

como mostra a figura 30. 

 

Figura 30 – Método por estimativa 

 
Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 120 - 4º ano) 

  

A segunda criança diz que fez uso do material dourado, como mostra a 

figura 31. 

 

Figura 31 – Divisão usando material dourado 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 121 - 4º ano) 

 

 A terceira criança faz por decomposição, como mostra a figura 32 a 

seguir: 
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Figura 32 – Divisão feita mentalmente usando a decomposição 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 121 - 4º ano) 

 

 A quarta criança se diz achar o resultado mentalmente como mostra a 

figura 33, a seguir: 

 

Figura 33 – Divisão feita mentalmente 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 121 - 4º ano) 

 

 A quinta criança diz que usou o método americano, com subtrações 

sucessivas, como está ilustrado na figura 34, a seguir: 

 

Figura 34 – Divisão pelo método americano 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 121 - 4º ano) 
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A sexta e última criança diz que prefere usar o método longo, como 

mostra a figura 35, a seguir: 

 
Figura 35 – Divisão pelo método longo (para nós o algoritmo tradicional). 

 
Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 121 - 4º ano) 

 
 Vemos que esse processo, que está sendo chamado no livro de longo, é 

o mesmo processo do algoritmo tradicional feito pelo método longo.  

Outra observação que podemos fazer sobre esses seis procedimentos 

citados no livro, é que os autores consideram o método por estimativa como se 

fosse diferente do método americano. Nós consideramos esses dois métodos, 

os mesmos. 

Outra observação que consideramos importante fazer é que no método 

do algoritmo tradicional, figura  35, não é apresentado nenhuma explicação de 

como ele foi executado. 

Após a apresentação desses procedimentos é colocado um exercício 

para que os alunos resolvam por meio de quatro métodos diferentes, os 

métodos: por estimativa, material dourado, cálculo mental por decomposição e 

subtrações sucessivas (americano). E solicita que os alunos confiram o 

resultado na calculadora. O método do algoritmo tradicional não foi solicitado, 

neste caso. 

Os autores voltam a apresentar um procedimento diferente e 

interessante da divisão 438 4 usando cédulas. Achamos interessante, pois 

aparecem cédulas que fogem ao sistema decimal como as cédulas de 2 e de 5. 

A figura 36, a seguir, mostra esse processo:  
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                                         Figura 36 – Divisão usando cédulas 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 122 - 4º ano) 

 

 Imediatamente a seguir, os autores fazem essa mesma divisão 438 4 

pelo procedimento estimativa, mas agora o fazem em duas disposições 

diferentes, como mostra a figura 37 a seguir: 

 

Figura 37 – Divisão por estimativa em dois formatos 

 
Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 122 - 4º ano) 

 

 Observamos ai que o formato do algoritmo tradicional já aparece no 

algoritmo por estimativa e a preocupação dos autores é em relação à rapidez 

dos métodos, pois eles perguntam ao aluno qual dos dois métodos é mais 

rápido ou mais demorado. Claro que eles querem que o aluno escolha o 

formato tradicional como o mais rápido. 

 Por fim os autores voltam o procedimento do algoritmo tradicional 

através da divisão 87 3. Mas desta vez eles explicam os passos do processo, 

como está na figura 38, a seguir: 
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Figura 38 – Passos de uma divisão pelo algoritmo tradicional 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 123 – 4º ano) 

 

 Após esse exemplo os autores destacam que para resolver divisões com 

dividendos e divisores maiores ou não for fácil encontrar o quociente 

calculando mentalmente, a opção mais segura é usar o algoritmo. E nos parece 

que, nesse caso, quando eles falam de algoritmo estão falando do algoritmo 

tradicional. Podemos confirmar isto pela figura 39, a seguir: 

 

Figura 39 - Sugestão para usar o algoritmo tradicional 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 123 – 4º ano)  
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 Já na página seguinte os autores fazem uma nova divisão 233 4, 

repetindo o algoritmo tradicional e explicando os passos do processo. Podemos 

acompanhar essa explicação na figura 40. Vemos que em seguida tem 

exercícios em que o aluno deve usar o algoritmo tradicional. 

 

Figura 40 – Algoritmo tradicional 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 124 – 4º ano) 

 

 Quatro páginas depois os autores fazem uma divisão que nos parece 

mais complicada, 1718  14, pelo algoritmo tradicional. Parece-nos que o 

objetivo dos autores é novamente destacar que divisões complicadas devem 

ser resolvidas por esse algoritmo. O interessante é que eles chamam esse 

procedimento de “algoritmo”, deixando a impressão de que os outros 

procedimentos, por eles mesmos destacados anteriormente, não são 

considerados algoritmos. A figura 41, a seguir, destaca essa divisão. 

 Ao final dessa explicação, os autores perguntam ao leitor se ele conhece 

outra forma de fazer essa divisão e pede para mostrar como seria. Em seguida 

está um exercício com as operações já montadas no formato do algoritmo. 
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Figura 41 – Uma divisão mais complicada pelo algoritmo 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2014, p 128 – 4º ano) 

 

 Vemos que neste livro os autores exploraram vários métodos de divisão, 

mas deixam a impressão de que tudo deve ser canalizado para o algoritmo 

tradicional, pois é o mais explorado e deixado para o final. Vamos observar o 

que acontece no livro do 5º ano que passamos a analisar a seguir: 

 

5.3.3 Livro do 5º ano 

 Neste livro o capítulo dedicado à divisão tem o título divisão e 

expressões numéricas. O capítulo começa repetindo aquelas dicas de divisão 

por 2, por 4, por 5, por 8 e por 20, que são tratadas também no livro do 4º ano. 

Já o algoritmo tradicional da divisão volta a ser trabalhado, como mostra a 

figura 42.  

 Logo após a apresentação do exemplo resolvido pelo algoritmo, como 

está na figura 42, vem um exercício. O enunciado desse exercício deixa a 

cargo do aluno a escolha do procedimento de resolução e solicita que depois o 

aluno confira com o colega o resultado obtido. Mas o interessante é que, 

mesmo com essa liberdade de escolha do procedimento de resolução, o 

próprio exercício já apresenta as operações montadas no formato do algoritmo 

tradicional. Podemos ver isto na figura 43. 
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Figura 42 – Nova divisão pelo algoritmo da divisão 

 
Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2015, p 53 – 5º ano) 

 

     

Figura 43 – Exercício montado no formato do algoritmo apesar de deixar livre o procedimento 

 

Fonte: (MELO; RIVAS; VELASCO, 2015, p 53 – 5º ano) 

 

 Virando a página desse mesmo livro, já encontramos um extenso 

exercício em que é pedido ao aluno que utilize o algoritmo tradicional e as 

operações também já estão armadas no formato desse algoritmo. 

 Isso é o que está no livro do 5º ano em relação à divisão. Percebemos 

que a única ênfase desse livro foi no procedimento do algoritmo tradicional. 

Vimos que no livro do 4º ano aparecem vários outros algoritmos, mas foram 

abandonados ainda naquele livro e não voltaram a aparecer neste livro do 5º 
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ano. Isso nos levar a pensar que a proposta desses autores é que o algoritmo 

tradicional fique como procedimento definitivo. Esse nosso pensamento se 

fortalece quando os autores, Melo; Rivas; Velascos (2014), escrevem, no livro 

do 4º ano, que “sempre que for necessário fazer divisões com dividendos e 

divisores maiores ou não for fácil encontrar o quociente calculando 

mentalmente, o uso do algoritmo será uma operação mais rápida e segura.” (p 

123). E quando eles dizem algoritmo querem dizer o algoritmo tradicional. 

 Assim encerramos a análise das três coleções e discutiremos no 

próximo capítulo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Do uso do algoritmo tradicional por alunos de uma turma do ensino 
superior. 

 Diante do questionamento que tínhamos sobre o índice de utilização do 

algoritmo tradicional por quem resolve uma divisão, fizemos uma investigação 

com 22 alunos de uma turma do curso superior de análise e desenvolvimento 

de sistemas de uma faculdade de tecnologia do estado de São Paulo.  

Eles resolverem o mesmo problema de divisão do pré-teste que foi 

aplicado aos sujeitos da pesquisa. Desses 22 alunos apenas dois alunos não 

utilizaram o algoritmo tradicional. Um desses dois alunos utilizou o método por 

estimativa, como mostra a figura 44. 

Figura 44 – Aluno de curso superior – Método por estimativa 

 

Fonte: O próprio autor 

 

O outro aluno usou uma estratégia interessante e simples por meio de 

adição como mostra a figura 45.  
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Figura 45 – Aluno de curso superior – Método de divisão por adição 

 

Fonte: O próprio autor 

A vasta maioria, 20 alunos, utilizou o algoritmo tradicional. A figura 46 

contém alguns exemplos de resolução apresentadas por esses alunos. Essa 

constatação nos sugere que esse algoritmo predomina entre os métodos de se 

fazer divisão. 

Os mesmos 22 alunos de curso superior também foram submetidos à 

divisão 31.215 3, já armada no formato do algoritmo tradicional, a fim de 

verificarmos seus desempenhos. A maioria deles se saiu bem, mas pelo menos 

seis deles apresentaram falhas já conhecidas. A figura 47 mostra alguns 

desses resultados dos alunos a fim de observarmos tais falhas.  

Observamos que as falhas são relacionadas com o zero que deve ser 

acrescentado no quociente, uma regra do algoritmo tradicional. E também 

falhas relacionadas com o acréscimo da vírgula no quociente, que neste caso 

não seria necessário. Vemos também que houve falha que posteriormente foi 

corrigida, talvez porque o aluno percebeu, de alguma forma, que tinha 

cometido erro ou estava inseguro do resultado.  
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Figura 46 – Exemplos de uso do algoritmo tradicional por aluno do ensino superior 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Consideramos que essas regras intrínsecas ao algoritmo tradicional, tais 

como o acréscimo do zero no quociente e a colocação de vírgula, dentre 

outras, em nossa opinião, estão entre as causas da dificuldade desse 

algoritmo. E as falhas observadas aqui nos sugerem que mesmo alunos de 

curso superior podem não dominar o algoritmo tradicional. 
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xFigura 47 – Falhas de aluno de ensino superior pelo uso do algoritmo tradicional 

 

Fonte: O próprio autor 

 

6.2 Do Pré-teste – parte 1 – Procedimentos utilizados pelos alunos de 3º 
ao 8º anos para resolver uma divisão.  

 Na primeira parte do pré-teste, em que os alunos deveriam resolver um 

problema de divisão, que resulta na divisão 293 24, nosso objetivo era 

investigar quais procedimentos eles usariam para resolver a divisão. Nós 

constatamos o seguinte: 

 Alunos do Ensino Fundamental I 
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Os alunos de 3º e 4º anos, não utilizaram o algoritmo tradicional.  

A figura 48, que está a seguir, mostra como os alunos do 3º ano, em 

número de dois, nem rascunharam qualquer resolução. 

 

Figura 48 – Alunos do 3º ano - Resultado do pré-teste – parte 1 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Os alunos do 4º ano, em número de sete, já apresentaram alguma 

tentativa de resolução, como mostra a figura 49 que está a seguir, mas nenhum 

chegou a resolver a questão de forma satisfatória.  
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Figura 49 – Alunos do 4º ano – Resultado do pré-teste – parte 1 

Fonte: O próprio autor 
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O algoritmo tradicional já começa a aparecer entre os alunos do 5º ano. 

Constatamos que dos seis alunos participantes desse nível, um entregou em 

branco, quatro, sem sucesso, usaram o algoritmo tradicional, como mostra a 

figura 50, e um deles, de forma surpreendente para nós, usou um método por 

tentativa através da multiplicação, como mostra a figura 51. Na resolução 

desse aluno, não aparece identificada a resposta final. Ele talvez não tenha 

aprendido o algoritmo tradicional e por isso, mostrando que entendeu o 

problema, usou uma maneira diferente de resolvê-lo. Uma demonstração de 

que há outras formas de fazer a divisão. Diríamos que ele usou a sua própria 

forma, ou a sua Etnomatemática, de fazer divisão.  

Figura 50 – Resposta de 4 alunos do 5º ano ao pré-teste – parte 1 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 51 – Resposta diferente do algoritmo tradicional de um aluno do 5º ano 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 Alunos do Ensino Fundamental II 

Oito alunos desse nível de ensino, sendo dois de 6º ano, três de 7º ano 

e três de 8º ano, participaram dessa primeira parte do pré-teste. Todos eles 

optaram pelo algoritmo tradicional como método de resolução da divisão 

proposta no problema. A figura 52 mostra alguns desses cálculos, sendo os 

três de cima de aluno de 6º ano e os dois de baixo de alunos de 7º ano.  

Figura 52 – Algoritmo tradicional por alunos de 6º e 7º anos 

 

Fonte: O próprio autor 
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Um aluno, de 8º ano, após rabiscar o seu primeiro cálculo pelo algoritmo 

tradicional, posteriormente tentou usar o método da multiplicação, como mostra 

a figura 53. Não entendemos o motivo da desistência desse aluno de usar o 

algoritmo tradicional.  

Figura 53 – Método diferenciado de divisão por aluno de 8º ano. 

 

Fonte: O próprio autor 

 

Os outros dois alunos de 8º ano apenas montaram a operação pelo 

algoritmo tradicional, como mostra a figura 54 e nem desenvolveram os 

cálculos. Um deles nos falou que só sabia montar.  
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Figura 54 – Alunos de 8º ano apenas montaram a operação pelo algoritmo tradicional. 

 

Fonte: O próprio autor 

 

6.3 Do Pré-teste – parte 2 – Desempenho de alunos de 3º ao 8º anos 
quando resolvem uma divisão pelo algoritmo tradicional. 

 Nesta segunda parte do pré-teste nós queríamos observar o 

desempenho dos alunos quando resolvem divisão pelo algoritmo tradicional. 

Assim, as operações ali propostas já estavam previamente armadas no modelo 

do algoritmo tradicional. 

 Alunos do Ensino Fundamental I 

Os alunos de 3º e 4º anos, como já se mostraram na primeira parte do pré-

teste, mais uma vez mostram que não conhecem ou não dominam o algoritmo 

tradicional, pois não fizeram nada. 

Dos alunos do 5º ano, apenas dois apresentaram alguma resposta. Desses 

dois, um aluno tentou resolver, sem sucesso, apenas a primeira questão, como 

mostra a figura 55. 

 

 



 

138 

 

Figura 55 – Tentativa de resolução de um aluno do 5º ano 

 

Fonte: O próprio autor 

 O outro aluno do 5º ano resolveu todas as operações propostas. Além 

de resolver todas, ele também obteve um ótimo resultado e demonstrou ter um 

bom domínio do algoritmo. Ele nos disse que gostava muito de fazer aquele 

tipo de contas, se referindo ao uso do algoritmo tradicional. Em apenas uma 

das operações propostas, a divisão 13.224 12.000, que incluímos de propósito 

por ser a única mais complicada, ele se equivocou.  Observamos que ele usou 

uma estratégia própria e, ao ser interrogado, nos disse que cancelou os três 

zeros do divisor para facilitar. Nesse caso ele fez a divisão por 12, como mostra 

a figura 56. O quociente por ele obtido foi 1.102 (um mil cento e dois inteiros) 

quando deveria ser 1,102 (um inteiro e cento e dois milésimos). Mesmo assim 

achamos que ele fez bem a divisão 13.224 12.   

 

Figura 56 – A divisão 13.224 12.000 feita por um aluno de 5º ano.  

 

Fonte: O próprio autor 
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 Alunos do Ensino Fundamental II 

Os dois alunos do 6º ano apresentaram ótimo desempenho, se 

equivocaram apenas naquela divisão complicada 13.224 12.000. Esses dois 

alunos parecem dominar bem o algoritmo.  

Os três alunos do 7º ano já demonstraram ter alguma dificuldade com o 

algoritmo tradicional. Nenhum deles parece dominar o algoritmo 

completamente. Um deles cometeu falhas em algumas questões e deixou 

outras em branco. Outro cometeu a velha falha relacionada à regra do 

acréscimo do zero no quociente, como mostra a figura 57. Da mesma forma o 

terceiro aluno.  

Figura 57 – Falhas em divisões feitas por aluno de 7º ano pelo algoritmo tradicional. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Vemos que esse aluno, conforme a figura 57, na divisão 312 3 obteve 

14 como resposta, quando o correto seria 104. Nesse caso ele esqueceu a 

regra de acrescentar o zero no quociente. Podemos observar que ele repetiu a 

mesma falha no item da letra c.  

Sobre os três alunos do 8º ano, observamos que um deles entregou 

totalmente em branco. Esse aluno é aquele que na primeira parte do pré-teste 
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já havia dito que só sabia montar a divisão pelo algoritmo tradicional e não 

sabia resolver. Outro aluno teve ótimo desempenho. O terceiro aluno errou a 

maioria das questões e deixou outras em branco. Mostramos alguns dos erros 

desse terceiro aluno na figura 58. 

Figura 58 – Questões de divisão feitas por um aluno de 8º ano. 

 

Fonte: O próprio autor 

Em relação ao pré-teste os resultados obtidos podem sugerir que o 

algoritmo tradicional da divisão é o principal método utilizado pelos alunos e 

também sugerem que alunos de vários níveis, quanto utilizam esse algoritmo, 

cometem falhas. 

6.4 Da intervenção com professores 

Inicialmente contávamos com a participação de professores dos anos 

iniciais da escola pública na intervenção, mas infelizmente, apesar do desejo 

de alguns, não foi possível a participação devido à incompatibilidade de 

horários. Eles trabalhavam no mesmo horário em que realizávamos a pesquisa 

na escola. Três professores apenas responderam ao questionário da pesquisa. 

Houve um desses professores de matemática da escola pública (na 

escola pública tem o professor específico para matemática) que participou de 

forma involuntária do último encontro com os alunos, exatamente no dia em 
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que trabalhávamos com a divisão pelo nosso algoritmo alternativo. Esse 

professor se assentou à distância e estava corrigindo alguma tarefa de seus 

alunos quando começou a observar nossa aula no momento em que 

realizávamos, com os alunos, uma divisão na lousa. Devido à não 

disponibilidade de salas de aula, nós utilizamos o pátio da escola, como mostra 

a figura 59, e por estarmos no pátio, foi possível a aproximação desse 

professor.  

Figura 59 – Intervenção com os alunos no pátio da escola. 

 

Fonte: O próprio autor 

Percebemos que esse professor estava bastante curioso ao observar o 

que fazíamos no quadro com os alunos.  

A figura 60, a seguir, registra o momento de nossa conversa com os três 

professores da escola pública e o professor que está vestido de azul, à 

esquerda, é o que participou à distância do final do último encontro da 

intervenção com os alunos. 

Observamos também que em seguida esse professor pegou uma folha 

de papel e começou a rascunhar alguma coisa. Supondo que ele estivesse 

treinando a divisão pelo método que trabalhávamos ali com os alunos, 

curiosamente, ao final de nosso trabalho, nos aproximamos dele a fim de saber 

se ele tinha se interessado pela nossa aula. Ao ser interrogado, ele respondeu 

positivamente, dizendo que tinha achado bem interessante e fácil aquele 
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método de divisão e que iria utilizá-lo nas suas aulas. Em seguida esse 

professor se ausentou e foi na direção da sala dos professores.  

 

Figura 60 – Três professores da escola pública respondendo ao questionário. 

 

Fonte: Do próprio autor da pesquisa. 

Pouco tempo depois, ao encerrarmos nossa intervenção, estávamos 

partindo dali e ao passarmos em frente à sala dos professores resolvermos 

entrar para agradecer a alguns que ali se encontravam. Ao cumprimentá-los e 

conversarmos por alguns instantes pudemos perceber que tinha numa lousa ali 

colocada uma divisão feita exatamente pelo método que tínhamos acabado de 

trabalhar com os alunos. Achamos muito curioso. Nós logo imaginamos que só 

poderia ter sido aquele professor que assistiu à nossa aula, o qual não estava 

mais presente ali na sala dos professores. Interrogamos aos professores ali 

presentes e eles disseram que tinha sido exatamente o tal professor. E ainda 

disseram que o tal professor chegou lá empolgado dizendo que tinha 

conhecido um novo jeito de fazer divisão, e começou a explicar lá na lousa 

para eles. Aproveitamos para saber desses professores o que eles também 

tinham achado e eles responderam positivamente dizendo que também tinham 

gostado e se interessado, o que nos alegrou muito! E nossa alegria aumentou 

quando a diretora da escola, ao saber do ocorrido na sala dos professores, e a 

pedido deles, depois de pouco tempo de nossa saída da escola, educadamente 

nos chamou pelo celular para pedir que fizéssemos naquele mesmo dia uma 

aula, para seus professores, sobre essa forma de fazer divisão e outras coisas 

que desejássemos apresentar. Com muito prazer atendemos ao pedido dela. 

Nessa reunião que durou pouco mais de uma hora, pudemos verificar que os 
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professores participantes não conheciam outra forma de dividir, diferente 

daquela feita no algoritmo tradicional.  

6.5 Da entrevista com professores em relação ao algoritmo tradicional 

Três professores da escola pública do ensino fundamental I participaram 

de nossa entrevista. Os três consideram que, dentre as quatro operações 

básicas, a divisão é a mais difícil para os alunos. Dois deles dizem que os livros 

introduzem o algoritmo tradicional da divisão a partir do 2º ano. Já sobre a 

introdução, por eles próprios, do algoritmo tradicional aos alunos, um deles diz 

que o faz a partir do 2º ano, outro a partir do 3º ano e outro a partir do 5º ano. 

Todos eles dizem não conhecer outro algoritmo diferente do tradicional e que 

se conhecessem outro que fosse mais bem compreendido, o usariam em 

substituição ao tradicional.  

Perguntados sobre a prevalência do uso do algoritmo tradicional em 

relação a outros esses professores acham que acontece porque os livros 

didáticos fazem assim e influenciam, dizem também que já é tradição e fica 

difícil uma mudança. 

Perguntamos se eles consideram fácil de compreender o algoritmo 

tradicional e dois responderam que sim e um apenas um disse que não. O 

professor que respondeu negativamente complementou sua resposta 

escrevendo o seguinte: “já estou dois meses ensinando e somente 5 alunos 

entenderam o processo”.  

Perguntamos sobre o comportamento dos alunos quando eles (os 

professores) ensinam o algoritmo tradicional. Eles responderam que só alguns 

alunos aprendem e isso porque decoram a técnica devido a muito treino. Dizem 

que no início ficam perdidos e com muito treino vão melhorando.  

Um desses três professores acrescentou a seguinte observação: 

“gostaria de aprender novas técnicas de divisão para repassar aos alunos”. 

Infelizmente esse professor, como os outros dois, não pode participar de nossa 

intervenção, mas espero que ele tenha aprendido alguma coisa na aula que 

tivemos, posteriormente, com todos os professores da escola, na qual tratamos 

rapidamente sobre outros processos de divisão.  
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6.6 Da intervenção com os alunos do Ensino Fundamental 

No desenvolvimento do jogo sobre agrupamento e troca em bases 

variadas, os alunos se mostraram bem participativos. O jogo pareceu-lhes uma 

boa diversão. Alguns compreenderam rapidamente as regras, demonstrando 

um bom desenvolvimento desde o início, outros com um pouco de dificuldade 

foram aos pouco, com auxílio dos colegas, se desenvolvendo até dominarem 

as regras completamente. Infelizmente não houve tempo hábil para que 

investigássemos sobre o uso de bases diversificadas, mas percebemos que o 

jogo além de ter sido de grande descontração, contribuiu significativamente 

para que os alunos compreendessem o “empresta um”, em base dez, que 

utilizamos intensamente no algoritmo trabalhado. A figura 61, a seguir, mostra 

os alunos do ensino fundamental I, da escola privada, quando participavam do 

jogo.  

Figura 61 – Atividades com alunos de 3º ao 5º anos – Escola privada 

 

Fonte: O próprio autor 

 Após a realização do jogo partimos para o trabalho com o algoritmo da 

divisão no formato do QVL como era nosso objetivo. A figura 62, a seguir, 

mostra os alunos do fundamental I, da escola pública, quando da exploração 

do algoritmo no QVL. 
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Figura 62 – Alunos do fundamental I da escola pública explorando o algoritmo no QVL 

 

Fonte: O próprio autor 

 A figura 63, que está a seguir, mostra os dois quartetos de alunos de 6º, 

7º e 8º anos do ensino fundamental II, da escola pública, quando da realização 

do jogo de agrupamento e troca. 

 Em se tratando de desempenho dos alunos em relação ao jogo de 

agrupamento e troca, observamos que não houve diferença entre os três 

grupos de alunos. Tanto nos grupos de fundamental I como no grupo de 

fundamental II, houve tanto alunos que dominaram rapidamente as regras do 

jogo, como também houve alunos que demoraram um pouco mais, mas esses, 

com a ajuda dos colegas, também em seguida compreenderam e dominaram 

as regras. Com isso entendemos que o jogo com agrupamento e troca pode 

ser trabalhado, sem problemas, desde o 3º ano do ensino fundamental, mesmo 

que de forma não intencional.  
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Figura 63 – Alunos do ensino fundamental II – Escola pública – Participando do jogo 

 

Fonte: O próprio autor 

Quando do trabalhado com o algoritmo da divisão no formato do QVL os 

alunos também mostraram boa compreensão. Especialmente os alunos que se 

diziam não entender o algoritmo tradicional se pronunciavam dizendo que esse 

formato é mais fácil. O interessante foi que um aluno do 5º ano, da escola 

privada, aquele que mostrou no pré-teste bom desempenho pelo algoritmo 

tradicional, apesar de ter compreendido o algoritmo no QVL, demonstrou certa 

rejeição ao algoritmo no QVL. Questionado ele revelou que como já conhecia 

bem e gostava do tradicional preferia não se preocupar com esse outro. Ele 

deu-nos a entender que não queria ter preocupação com novas aprendizagens 

que poderiam atrapalhá-lo naquilo que ele já sabia.  

Após o trabalho de exploração do algoritmo da divisão no formato do 

QVL passamos à realização do pós-teste, nos mesmos moldes do pré-teste. O 

resultado está a seguir: 

6.7  Do pós-teste dos alunos do Ensino Fundamental 

 Destacamos que o conteúdo do pós-teste é o mesmo do pré-teste, com 

apenas uma diferença. No pré-teste as questões de divisão, ali propostas, já 

estavam previamente colocadas no formato do algoritmo tradicional, enquanto 

que no pós-teste isso não acontece. Assim, o aluno, no pós-teste, estava livre 
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para aplicar qualquer método. Era nosso propósito observar se optariam pelo 

algoritmo da pesquisa ou por outro. A seguir apresentamos, separadamente, o 

resultado dos dois grupos de alunos de acordo com os níveis de ensino. 

 Alunos do Ensino Fundamental I  

Relembrando que neste grupo temos dois alunos de 3º ano, sete de 4º 

ano e seis de 5º ano. 

Um aluno do 3º ano entregou a atividade em branco, esse aluno não 

frequentou todos os encontros. O outro aluno de 3º ano utilizou o formato do 

algoritmo alternativo da pesquisa, mas não foi possível concluir se ele 

realmente compreendeu o algoritmo. O que podemos afirmar é que ele 

melhorou em relação ao pré-teste, pois aqui no pós-teste ele apresentou 

resposta para as cinco divisões solicitadas. Obteve sucesso em dois deles, 

apresentando respostas diretas, mesmo com a montagem do algoritmo, e em 

outros três cometeu pequenas falhas, especificamente naquelas divisões em 

que há necessidade de trocas quando o dividendo é menor que o divisor. A 

figura 64 mostra o desempenho desse aluno. O que nos chamou a atenção foi 

que esse aluno não precisou desenhar a tabela do QVL como foi trabalhado 

nos encontros. 

Figura 64 – Pós-teste de um aluno de 3º ano do Fundamental I. 

 

Fonte: o próprio autor 
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Vemos que os itens c e d estão corretos e os itens a, b e e, que exigem 

trocas, o aluno se atrapalhou. 

Dos sete alunos de 4º ano, um deixou em branco, outro utilizou um 

método estranho, sem sucesso, como ilustra a figura 65 e os outros cinco 

utilizaram o algoritmo alternativo da pesquisa.  Desses cinco nenhum deles 

obteve 100% de sucesso. O aluno que teve melhor desempenho acertou três 

questões como mostra a figura 66. 

Figura 65 – Aluno de 4º ano - um método próprio de divisão, sem sucesso. 

 

Fonte: O próprio autor 

 

 

 

Figura 66 – Aluno de 4º ano utilizando o formato do algoritmo da pesquisa 

 

Fonte: O próprio autor 
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 Observa-se pela figura 66, que esse aluno acertou as questões a, c e e. 

Na questão b o aluno se equivocou apenas na divisão da ordem da centena.  E 

destacamos que a letra e é uma questão que pelo algoritmo tradicional é 

complicada porque duas vezes seria necessário adicionar zero no divisor.  

 Sobre os alunos do 5º ano verificamos que um deles utilizou apenas o 

algoritmo tradicional e obteve sucesso de 100%, como está na figura 67. Esse 

aluno é o mesmo que no pré-teste já tinha demonstrado sucesso no uso desse 

algoritmo. 

 Outro aluno do 5º ano apresentou respostas estranhas e diretas sem 

registrar o seu método e, portanto, sem utilizar qualquer um dos algoritmos de 

divisão. Aparentemente o que ele tentou fazer foi multiplicação ao invés de 

divisão, mas mesmo assim os possíveis produtos obtidos não estariam 

corretos. 

Figura 67 – Pós-teste de um aluno de 5º ano que usou algoritmo tradicional com sucesso. 

 

Fonte: O próprio autor 

  

Já os outros quatro alunos do 5º ano optaram pelo algoritmo da 

pesquisa, sendo que três deles apresentaram falhas. Os três acertaram o item 
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c, que é uma operação mais simples, sem reserva, e nas outras questões eles 

se aproximaram da resposta correta. Observamos que nas questões em que as 

operações são com reservas, aquelas em que a divisão de determinada ordem 

não é exata e o resto deve ser levado para a ordem inferior e multiplicado por 

dez, esses alunos apresentaram dificuldade. Podemos observar na figura 68 a 

dificuldade de um desses três alunos. 

Podemos observar pela figura 68 que esse aluno, nos itens (a) e (b), 

tentou resolver pelo algoritmo tradicional e depois desistiu, e no item a, vemos 

que ele cometeu a velha e famosa falha de não acrescentar o zero no 

quociente, uma das regras do algoritmo tradicional, que, como já enfatizamos 

neste texto, é causa de muitos erros. Ele obteve 14 ao invés de 104, o que 

muito comum acontecer. Quando esse aluno mudou para o algoritmo da 

pesquisa, ele obteve um quociente aproximado e não se esqueceu do zero. No 

item (e), ele também não se esqueceu do zero. 

Figura 68 – Aluno de 5º ano no uso do algoritmo da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor 

 Um aluno, dentre os quatro de 5º ano que optaram pelo algoritmo da 

pesquisa, obteve quase 100% de sucesso, como mostra a figura 69. Podemos 
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observar que, no item (a), o aluno cometeu seu único equívoco quando 

registrou o número 4 ao invés do número 1, no quociente da ordem da centena. 

Figura 69 – Aluno de 5º ano que obteve sucesso ao utilizar o algoritmo da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor. 

Diante do resultado do pós-teste apresentado anteriormente dos alunos 

do ensino fundamental I, observamos que: os alunos de 3º ano apresentaram 

dificuldades mesmo após a intervenção com o uso do algoritmo da pesquisa, 

assim como já tinham demonstrado no pré-teste; os alunos de 4º e 5º anos 

demonstraram uma evolução no pós-teste, após a intervenção e apresentação 

do algoritmo da pesquisa. Isso pode nos sugerir que alunos de 3º ano podem 

não estar aptos a compreender qualquer algoritmo e que para alunos de 4º e 5º 

anos o algoritmo da pesquisa pode ser mais bem compreendido que o 

tradicional, visto que o algoritmo da pesquisa foi trabalhado por um período 

curtíssimo de tempo, o que, conforme já destacamos da fala de professores, 
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não ocorre com o algoritmo tradicional o qual mesmo trabalhado por períodos 

longos de tempo não é bem compreendido.  

 Alunos do Ensino Fundamental II  

Relembramos que foram oito os participantes desse grupo sendo dois de 

6º ano, três de 7º ano e três de 8º ano. 

Dos dois alunos de 6º ano, um optou pelo algoritmo tradicional obtendo 

sucesso total, o que é compreensível, visto que ele já tinha mostrado um bom 

domínio do algoritmo tradicional quando da execução do pré-teste. O outro 

aluno optou pelo algoritmo proposto na pesquisa e também obteve 100% de 

acerto, como podemos observar na figura 70. Lembrando que esse aluno, no 

pré-teste, foi muito bem quando usou o algoritmo tradicional.   

Figura 70 – Algoritmo da pesquisa no pós-teste de um aluno de 6º ano 

 

Fonte: O próprio autor 
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Dos três alunos de 7º ano, dois utilizaram o algoritmo da pesquisa. Um 

deles obteve sucesso de 100%, como está registrado na figura 71 e o outro 

também obteve quase 100% de sucesso deixando apenas uma questão em 

branco, como mostra a figura 72. O terceiro aluno apresentou os resultados 

quase todos corretos, apenas um incorreto, mas o fez de forma direta não 

registrando nenhum formato de algoritmo, como está registrado na figura 73. 

Ele utilizou o cálculo mental, o que mostra e nos sugere que esse aluno domina 

bem o conceito de divisão, mas é prejudicado pelo uso do algoritmo, visto que 

lá no pré-teste ele não obteve sucesso.  

 

Figura 71 – Aluno de 7º ano com 100% de acerto ao usar o algoritmo da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 72 – Aluno de 7º ano com quase 100% de sucesso pelo algoritmo da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor 

Figura 73 – Aluno do 7º ano que usou cálculo mental 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Dos três alunos de 8º ano, um utilizou o algoritmo da pesquisa e obteve 

sucesso de 100%, como mostra a figura 74. Outro aluno utilizou o algoritmo da 

pesquisa apenas no primeiro item, e obteve sucesso, mas depois mudou para 

o algoritmo tradicional cometendo apenas um, mas significante, equívoco, no 

item e, que foi o esquecimento de acrescentar o zero no quociente, equívoco 

que mais uma vez aparece, demonstrando que essa regra do algoritmo 

tradicional provoca muitos erros. Entendemos que a opção desse aluno pelo 

algoritmo tradicional é uma atitude compreensível visto que ele é aquele aluno 

que no pré-teste já demonstrou ter bom domínio do algoritmo tradicional. O 

terceiro aluno escolheu usar o algoritmo da pesquisa, mas acertou apenas uma 

questão.  A figura 75 mostra os registros desse aluno.  

É importante destacar que o aluno de 8º ano que usou o algoritmo da 

pesquisa e obteve 100% de sucesso é um dos alunos que no pré-teste teve 

desempenho zero e outro que acertou apenas uma questão mostrou uma boa 

evolução.     

Figura 74 – Aluno de 8º ano com 100% de sucesso no algoritmo da pesquisa. 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 75 – Aluno de 8º ano usando o algoritmo da pesquisa com baixo sucesso.. 

 

Fonte: O próprio autor. 

Observamos pela figura 75 que esse aluno de 8º ano, que no pré-teste 

disse só saber montar o algoritmo tradicional, já demonstra, após a intervenção 

com o jogo de agrupamento e troca em bases diversas, que entendeu bem a 

propriedade decimal do nosso sistema de numeração. Vemos que, nos itens a 

e b, ele levou corretamente os restos de uma ordem para a outra ordem  

multiplicando por 10.  

6.8 Dos alunos do Curso de Pedagogia. 

 Como já dissemos anteriormente, o nosso trabalho com alunos do curso 

de pedagogia foi o que motivou a presente pesquisa. No entanto não 

pretendíamos incluir tais alunos nesta investigação. Após o término de nossa 

intervenção, que envolveu alunos e professores do ensino fundamental, já no 

momento em que realizávamos a análise dos dados, entendemos que a 

participação de alunos de pedagogia poderia nos trazer dados enriquecedores 

à pesquisa. O nosso trabalho com esses alunos de pedagogia, até então, tinha 
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sido em formato de aula comum da disciplina do curso e não em formato de 

pesquisa. Assim, decidimos por realizar uma intervenção com nossos novos do 

curso pedagogia em agosto e setembro de 2017, sob o olhar e os objetivos da 

pesquisa, a fim de levantar informações importantes visto que eles são 

potenciais professores de matemática.  

 Os resultados foram os seguintes: 

 Pré-teste – 1ª parte 

 A primeira parte do pré-teste, como já sabemos, é composto de um 

problema de divisão que objetiva verificar qual método de divisão predomina 

entre os alunos. 

 Quarenta e oito alunos de pedagogia participaram. Praticamente 100% 

desses alunos utilizaram o algoritmo tradicional da divisão. Apenas três alunos 

utilizaram outros métodos. Dois deles fizeram a divisão por meio de adições 

sucessivas e o terceiro fez pelo algoritmo por estimativa (ou americano). O que 

mostra o pré-domínio, já esperado, do algoritmo tradicional. 

 Pré-teste – 2ª parte. 

 Lembrando que a 2ª parte do pré-teste consiste de vários exercícios de 

divisão, já armados no formato do algoritmo tradicional, a fim de observar o 

desempenho dos alunos quando dividem por esse algoritmo, já que 

praticamente todos eles o utilizam.  

 Devido ao grande número de alunos participantes, decidimos observar 

apenas um dos exercícios, o da divisão 312 por 3, que consideramos uma 

divisão fácil.. 

 Vinte e oito alunos participaram. Desses, um entregou em branco, 11 

obtiveram o quociente 104, que é o correto, e 16 alunos apresentaram, de 

forma equivocada, o quociente 14. Ou seja, a maioria errou porque se 

esqueceu de acrescentar o zero no quociente quando o do dividendo parcial foi 

menor que o divisor. O acrescentar zero no quociente, como já enfatizamos 
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anteriormente, é uma das várias regras que torna complicado o algoritmo 

tradicional, e que frequentemente induz a erros. 

 A intervenção.  

 A intervenção ocorreu quase nos mesmos moldes da que foi feita com 

alunos e professores do ensino fundamental. A única diferença foi que com os 

alunos de pedagogia decidimos incluir o algoritmo por estimativa (ou 

americano), além do algoritmo alternativo da pesquisa, aquele que tem o 

formato do QVL.  

 A nossa decisão, tomada durante o percurso da pesquisa no curso de 

pedagogia, por utilizar também o algoritmo por estimativa, ocorreu por 

reconhecermos, também durante o percurso da pesquisa no curso de 

pedagogia, que esse algoritmo é o mais compreendido e entendido pelos 

alunos. E lamentamos não termos utilizado na pesquisa com os alunos do 

ensino fundamental.  

 A divisão pelo algoritmo no formato do QVL, ocorre inicialmente com 

material concreto e com divisores pequenos como 2 e 3, e em seguida, com o 

uso dos algarismos do SND, extrapolamos para divisores maiores que 3 

chegando em divisores com até dois dígitos.  

 Durante a intervenção na turma de pedagogia ouvimos alguns 

depoimentos de alunos, como os seguintes: 

 “Nossa! Professor, eu nunca tinha aprendido a fazer divisão na minha 

vida. Isso aí clareou tudo”.   

 “Por que não ensinam assim na escola?” 

 Mas, também há entre os alunos de pedagogia, um ou outro, que se 

pronuncia em defesa do algoritmo tradicional. Alguns, apesar de 

compreenderem bem os outros algoritmos da pesquisa, se mostram resistente 

em querer mudar. Normalmente, em nossas aulas ordinárias do curso de 

pedagogia, nos deparamos com raros alunos, que dominam bem o algoritmo 
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tradicional e são defensores da manutenção desse algoritmo em suas futuras 

aulas.  

 Após a intervenção aplicamos o pós-teste, cujos resultados relatamos a 

seguir: 

 O pós-teste 

 O pós-teste para os alunos de pedagogia foi alterado em relação ao pós-

teste dos alunos do ensino fundamental. Resolvemos explorar cinco exercícios 

de divisão em que o aluno fica livre para utilizar qualquer método. As divisões 

foram (312 3), (313 2), (217 7), (246 3) e (2532 12). 

 Cinquenta alunos participaram dessa etapa e o resultado foi o seguinte: 

 Em relação à opção dos alunos por determinado de algoritmo.  

 - 39 alunos optaram exclusivamente pelo algoritmo por estimativa. 

 - 5 alunos optaram exclusivamente pelo algoritmo tradicional. 

 - 6 alunos optaram pelo algoritmo alternativo da pesquisa no formato do 

QVL, mas, não exclusivamente, resolvendo parte dos exercícios pelo algoritmo 

da pesquisa e outra parte, ou pelo algoritmo por estimativa, ou pelo algoritmo 

tradicional. A figura 76 ilustra o trabalho de um aluno que até utilizou dois 

métodos diferentes para quase todos os exercícios. Esses dois métodos foram 

o por estimativa e o no formato do QVL. 

 Quando questionado sobre a opção pelos dois métodos ele justificou 

que gostou dos dois e que queria mostrar que aprendeu bem os dois. 

  Observamos que no item (e), onde o divisor tem dois dígitos, o 

aluno não utilizou o algoritmo no formato do QVL, com o desenho do material 

concreto, talvez com receio de que desse muito trabalho no caso de sobrar um 

resto parcial muito grande, mas ele poderia ter usado os algarismos do SND 

em lugar de pontinhos. 
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Figura 76 – Aluno de pedagogia usando mais de um algoritmo para o mesmo exercício. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 Considerando que a grande maioria dos alunos optou pelo algoritmo por 

estimativa podemos concluir que esse algoritmo deveria predominar no ensino 

nas escolas.  

 Ao questionarmos sobre suas escolhas os alunos de pedagogia 

justificaram que o algoritmo por estimativa é muito mais fácil. Depois 

questionamos sobre não terem usado o algoritmo no formato do QVL, e eles 

justificaram que ficaria como uma segunda opção. Isso ficou confirmado pelo 

que foi apresentado por alguns alunos que optaram pelos dois métodos, como 

já foi mostrado anteriormente na figura 76.  

 Em relação ao sucesso obtido de acordo com o tipo de algoritmo  

 - Sucesso pelo algoritmo por estimativa 
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 Dos 39 alunos que optaram por esse algoritmo quase 100% obtiveram 

sucesso. Apenas três não obtiveram sucesso. Um desses três apresentou 

falhas bem estranhas, já os outros dois apresentaram pequenas falhas que 

facilmente poderiam ser observadas. Na figura 77 podemos ver o item a 

resolvido por cada um desses alunos. 

Figura 77 – Alunos de pedagogia que cometeram equívocos pelo algoritmo por estimativa. 

 

Fonte: O próprio autor 

 Vemos pela figura 77 que o primeiro aluno, cujo registro está na parte 

superior à esquerda, registrou 1004 como quociente, o que seria incorreto. 

Mas, analisando bem o que ele fez, concluímos que ele calculou corretamente 

e a sua falha ocorreu apenas no registro. Ele registrou o 100, do primeiro 

quociente parcial, ao lado do 4, que é o segundo quociente parcial, parecendo 

ser o 1004. Ele até poderia registrar lado a lado o 100 e o 4, mas não poderia 

esquecer que seria 100 + 4 o que daria 104. Isso nos parece uma falha que 

facilmente poderia ser corrigida. Já o segundo aluno, cujo registro aparece na 

parte superior à direita apresentou uma forma estranha. E o terceiro aluno, cujo 

registro fica na parte inferior da figura, cometeu falha nas subtrações parciais 

quando fez 112 – 90 = 82 quando deveria ser 22, mas a principal falha foi 
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deixar o resto 22 que é maior que o divisor. Essas falhas do terceiro aluno 

também nos parecem facilmente corrigíveis. 

 Considerando que houve quase 100% de sucesso dos alunos pelo 

algoritmo por estimativa, podemos sugerir que esse algoritmo foi bem 

aprendido. 

 - Algoritmo no formato do QVL 

 Os seis alunos que optaram pelo algoritmo no formato do QVL, tiveram 

100% de sucesso. Além do aluno mostrado anteriormente pela figura 76, 

mostramos os registros de mais dois alunos através da figura 78 que está 

adiante: 

 Como já dissemos anteriormente, esses alunos não optaram unicamente 

pelo algoritmo no formato do QVL, assim, incluímos na figura 78 apenas os 

itens em que esses dois alunos se utilizaram do algoritmo no formato do QVL. 

Assim temos nessa figura 78 os itens a e b do primeiro aluno e os itens (a),(b), 

(c) e (d) do outro aluno. 

Figura 78 – Alunos de pedagogia utilizando o algoritmo no formato do QVL. 

 

Fonte: O próprio autor 
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 - Algoritmo tradicional 

 Foram cinco, de um total de 50 alunos, os que optaram pelo algoritmo 

tradicional. E pudemos observar algumas falhas cometidas por eles. No item a, 

cuja divisão é 312 3, a qual consideramos a mais simples e cujo quociente é 

104, observamos que quatro dos cinco alunos apresentaram alguma 

dificuldade. Um desses quatro alunos apresentou equivocadamente o 

quociente 14, e os outros três fizeram correções nos registros deixando-nos 

com a impressão de que também se equivocaram inicialmente e depois, 

percebendo o equívoco, fizeram a correção. A figura 79, a seguir, mostra o 

registro do item (a) desses quatro alunos. 

 Pela figura 79 é fácil observar que três dos alunos fizeram correções nos 

seus registros. 

 Esse item (a) contém o tipo de divisão que exige aplicar a regra de 

acrescentar o zero no quociente, a qual ocorre quando o dividendo parcial é 

menor que o divisor. Essa é apenas uma das regras existentes no algoritmo 

tradicional. Considerando os outros itens (b),(c),(d) e (e), os 5 alunos, no geral, 

se saíram bem, mesmo usando o algoritmo tradicional. Um deles ainda utilizou 

o método por estimativa para o item (e) que é uma operação cujo divisor é de 

dois dígitos.  

Figura 79 – Falhas de alunos de pedagogia quando usam o algoritmo tradicional da divisão. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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 O que se conclui com relação ao pós-teste dos alunos de pedagogia é 

que a opção mais escolhida foi o algoritmo por estimativa com um alto 

percentual de acerto dos alunos. 

 Depoimentos de alunos de pedagogia após a intervenção 

 Após a realização da intervenção, colhemos alguns depoimentos de 

alunos de pedagogia com relação aos algoritmos. 

 Praticamente todos os alunos de pedagogia disseram que não 

conheciam outro método além do algoritmo tradicional e só agora estavam 

aprendendo outros métodos. 

 A maioria dos alunos de pedagogia considera que o algoritmo por 

estimativa é o mais fácil de todos. Já o algoritmo do formato do QVL, também a 

maioria considera fácil em relação ao tradicional.  

 Com relação ao fato de o algoritmo tradicional ser o que predomina nas 

escolas, os alunos de pedagogia deram justificativas do tipo: 

 “Porque muitos professores aprenderam somente o tradicional.” 

 “Tradicionalismo, ensinam porque aprenderam dessa forma.” 

 “Método único entre os professores.” 

 “Talvez porque os professores pensam que é o mais fácil.” 

 “Todos usam porque não aprendemos outro, então acaba sendo 

somente a única opção, não é fácil porque até hoje não consegui aprender. Os 

professores de escola, acho que não se tem o conhecimento por outro 

método.” 

 “Imagino que é mais cômodo, pelos professores terem aprendido desta 

forma também ensinam assim, mas conhecem outros.” 

 “Porque foi o que a maioria de nós aprendeu.” 
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 “Creio que a grande maioria já acostumou trabalhar desta maneira, 

muitas vezes também por não ter paciência quando estão ensinando, pois 

esquecem que nem todos tem facilidade em aprender sobre a matemática.” 

 “Ensinar apenas um método é mais fácil na perspectiva do educador ao 

ensinar. Ensinar métodos diferentes dá trabalho e é necessário maior atenção.” 

 “Porque é o que é ensinado na escola, professores não conhecem outro. 

Não é fácil, eu particularmente sempre tive dificuldade.” 

 “Difícil respondeu essa pergunta, mas acredito que o algoritmo 

tradicional é passado de geração para geração, por isso, ainda muita gente 

usa. Acho fácil, porém conhecendo outros métodos, achei o tradicional mais 

complicado.” 

 “Porque é o mais ensinado. Não acho mais fácil, são muitas regras para 

decorar.” 

 “Os professores provavelmente conhecem outro, mas não usam.” 

 “Por medo de mudar e muitas vezes por falta de conhecimento.” 

 “O algoritmo tradicional não é fácil, é difícil de entender e as regras 

mudam dependendo dos números no divisor e dividendo. Acho que os 

professores não conhecem outro, pois não faz sentido ensinar o mais difícil.” 

 “Acredito que foi algo instituído, e os professores acreditam ser mais 

prático.” 

 “Por já estar estabelecido há muito tempo e por professores não se 

interessarem ou resistirem outros caminhos, talvez por algum temor.” 

 “Acredito que os meus professores tem aprendido também na forma 

tradicional, não pesquisou outros métodos, praticando este que já era de seu 

domínio, até então o mesmo acontecia comigo.”  

  



 

166 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratando-se do algoritmo tradicional em livros didáticos podemos 

afirmar, a partir de nossa análise, que seu uso acontece a partir do 3º ou do 4º 

ano. Na coleção utilizada pela escola pública do estado do Amazonas, a 

introdução do algoritmo tradicional acontece mais cedo, no 3º ano. Além disso, 

o algoritmo tradicional é o único procedimento de divisão que aparece em toda 

a coleção. Dada à influência do livro didático sobre a prática dos professores, é 

possível que o algoritmo tradicional esteja sendo utilizado já a partir do 3º ano e 

também é possível, dada a falta de conhecimento por parte dos professores, 

que o algoritmo tradicional seja o único utilizado naquelas escolas. Lembramos 

também, que constatamos a partir da análise que fizemos da pesquisa de 

Drabik (2008), que o algoritmo tradicional da divisão é utilizado por escolas, 

desde a primeira série (2º ano) do ensino fundamental.  

Já nas duas outras coleções analisadas em nossa pesquisa, uma 

utilizada pela prefeitura de São Paulo-SP e outra utilizada pela escola privada 

confessional, a que tem unidades espalhadas em todo o Brasil, o algoritmo 

tradicional aparece a partir do livro do 4º ano. Nessas duas coleções, além do 

algoritmo tradicional, são apresentados outros algoritmos diferentes, como por 

exemplo: o algoritmo por estimativa em formato de tabela e em formato do 

algoritmo tradicional, o algoritmo que usa o material dourado, mas não no QVL, 

o algoritmo que usa multiplicação e outros, conforme estão descritos no 

capítulo que trata da análise desses livros.  

O que nos chama a atenção, nessas duas coleções, é que os outros 

algoritmos são todos apresentados antes do algoritmo tradicional, mas são 

abandonados ao final, ficando em definitivo o algoritmo tradicional. A impressão 

que fica é que existe uma necessidade de se chegar ao algoritmo tradicional. 

Observamos que os autores de uma das coleções, a da escola privada, que 

explora o maior número de algoritmos diferentes, o que consideramos 

plausível, consideram que quando a divisão for mais complicada, o melhor 

método a ser usado é o algoritmo. E neste caso, quando os autores dizem 

algoritmo, estão se referindo ao tradicional, como se os outros procedimentos 

nem fossem também um algoritmo.  



 

167 

 

Nenhuma das coleções propõe o algoritmo no formato do QVL, aquele 

que estamos propondo nesta pesquisa.  

Concluímos assim, com relação aos livros didáticos, que existe, na 

maioria dos casos, sugestões de outros algoritmos para a divisão, mas o que 

prevalece e permanece ao final é o algoritmo tradicional.  

Baseados em nosso trabalho de intervenção, observamos que para os 

alunos até o 5º ano, mesmo o algoritmo alternativo da pesquisa, o qual nos 

parece mais fácil que o tradicional, já ofereceu alguma dificuldade. Isso pode 

nos sugerir que o uso de métodos alheios àqueles criados pelas próprias 

crianças não sejam aconselháveis e que há a necessidade de buscar 

instrumentos que possibilitem a aprendizagem da divisão para esses alunos. 

O papel de fornecer instrumentos que possibilitem a esses alunos a 

capacidade de realizar com sucesso os cálculos de divisão está nas mãos dos 

autores de livros didáticos e principalmente dos professores. E, como considera 

o Programa Etnomatemática, esses instrumentos devem estar inseridos na 

cultura do aluno para que tenha significado. O algoritmo tradicional nos parece 

difícil para qualquer nível, quanto mais para alunos dos anos iniciais. E é 

importante questionarmos se para sua sobrevivência na sociedade a que tipo 

de problemas de divisão esses alunos precisariam resolver e se para resolvê-

los será necessário algum tipo de algoritmo complicado. Parece-nos que o 

algoritmo tradicional da divisão virou uma cultura escolar que suplanta a cultura 

do aluno. O fato de 100% dos participantes, no pré-teste, terem utilizado 

apenas o algoritmo tradicional, sugere que o algoritmo tradicional é mesmo o 

que prevalece nas escolas. 

No contexto do Programa Etnomatemática Gerdes (2007, p. 160) 

considera que “numa educação que reconhece e aproveita a existência de 

muitas culturas abre-se o horizonte do aluno, enriquecendo-o com experiências 

doutros povos e doutros tempos.”. E ainda nesse contexto vimos da pesquisa 

de Carraher et al (1982) que há variedades de formas corretas de resolução de 

cálculos e que é possível obter resultados corretos por outros métodos de 

resolução criados pelas próprias crianças e adolescentes e que apesar de 
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corretos não são aproveitados pela escola. Para esses pesquisadores os 

procedimentos formais ensinados pela escola para realizar as operações, que 

quando seguidos corretamente, funcionam, no entanto, mesmo sem dominar 

as regras de algoritmos ensinados pela escola, é possível que uma criança 

adquira fluência nos métodos informais. 

Para não sermos contraditórios com a nossa pesquisa, que trata do uso 

de algoritmos, também temos que destacar a importância dos algoritmos. 

Carraher et al (1982) não deixam de considerar sobre a importância dos 

algoritmos. Eles atribuem à escola alguns fracassos como o de desconhecer os 

processos naturais que levam a criança a adquirir o conhecimento, mas 

enfatizam que sua pesquisa não está concluindo que as escolas devam 

valorizar apenas os diversos métodos de cálculo das crianças sem tentar impor 

os algoritmos convencionais. Eles advertem que os cálculos mentais têm suas 

limitações que podem ser superadas pelos cálculos escritos.  

Devlin (2009, p. 253), ao tentar justificar a dificuldade em matemática 

enfrentada nas escolas por indivíduos, considera que a matemática escolar é 

uma “versão formalizada de suas habilidades” e que isso é um problema 

porque essa linguagem da matemática formal, que foi escrita ou desenvolvida 

por alguém, parece diferente daquela informal desenvolvida pelos indivíduos 

em suas práticas. Isso nos sugere que a matemática formal exige uma nova 

aprendizagem. 

Nós, particularmente, costumamos dizer, em nossas aulas, que a 

matemática informal é estéril, por acharmos que ela é limitada e, portanto, não 

avança ou não se reproduz, e que a matemática formal é fértil, por acharmos 

que ela é ilimitada, avança e se reproduz.  

Voltando a falar sobre o predomínio do algoritmo tradicional nas escolas, 

o que consideramos que deveria mudar, vimos de nossa pesquisa, que há 

professores que não conhecem outro algoritmo da divisão além do tradicional. 

Diante do que registramos anteriormente sobre os depoimentos dos 

participantes desta pesquisa, alunos do curso de pedagogia, que exaltaram o 

uso dos algoritmos alternativos da pesquisa e optaram, em sua maioria, pelo 
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algoritmo por estimativa, é difícil aceitar que, alunos de pedagogia, passem 

pelo seu curso de formação sem conhecer outros procedimentos de divisão, 

diferentes do tradicional.  

O que também queremos chamar a atenção é que o algoritmo tradicional 

nos parece tão impregnado na cultura escolar que, talvez, uma substituição 

dele por outro mais fácil, ainda poderia ser de difícil execução e aceitação. É 

possível que tanto professores mais tradicionais, coordenadores e até pais, 

fossem contrários à essa substituição, porque isso já se tornou cultural entre 

eles. E até entre os alunos de pedagogia percebe-se um temor pela mudança. 

Van The Walle (2005) declara que os algoritmos tradicionais tem sido um 

grande e constante recurso do currículo de matemática da escola primária há 

pelo menos um século. Os alunos ainda decoram regras como o “vai um”, 

“empresta um” etc. Esse autor ainda cita que os próprios pais esperam que 

suas crianças também aprendam essas habilidades, talvez não porque elas 

terão necessidade em seus empregos quando adultos, mas apenas porque 

isso sempre foi feito nas aulas de matemática de seu tempo. 

Sugerimos aqui uma reflexão ao ensino da divisão. Talvez possamos 

mudar o quadro atual existente, de que a divisão é a mais difícil dentre as 

operações básicas, fazendo uma maior utilização do algoritmo no formato do 

QVL, do algoritmo por estimativa e também daqueles pensados pelos próprios 

alunos. Talvez devamos considerar esses algoritmos como principais e 

definitivos e não apenas como vimos fazer os livros didáticos, que os 

apresentam como meras curiosidades, as quais são logo substituídas, ao final, 

pelo algoritmo tradicional, como se houvesse sempre a necessidade de se 

chegar ao algoritmo tradicional. 

Tratando dos resultados obtidos da nossa intervenção com os alunos do 

ensino fundamental, com os quais exploramos apenas o algoritmo no formato 

do QVL, concluímos que o tempo gasto poderia ter sido maior e distribuído em 

mais de um encontro. Foi utilizado apenas um encontro de três horas. Um 

tempo maior distribuído em vários encontros, poderia trazer melhores 

resultados. Nós lamentamos também não termos incluído, no trabalho com os 

alunos do ensino fundamental, o algoritmo por estimativa. Isso porque entre os 



 

170 

 

alunos de pedagogia o algoritmo por estimativa foi considerado o preferido e o 

mais fácil. Mas, destacamos que o algoritmo no formato do QVL também foi 

bem recebido e declarado, pelos alunos de pedagogia, como o preferido em 

relação ao tradicional.  

Foi possível concluirmos que: 

- O ensino da divisão centrado no algoritmo tradicional tem influenciado 

a prática de professores e também levado a um desempenho dos alunos. 

- Os professores atuantes mostram-se interessados por utilizar outros 

algoritmos e consideram o algoritmo tradicional difícil de ser aprendido pelos 

alunos.  

- Alguns livros didáticos exploram desde o 3º ano o algoritmo tradicional 

da divisão, sendo que alguns exploram apenas o algoritmo tradicional e outros 

exploram vários algoritmos. No entanto, é o algoritmo tradicional que prevalece 

como sendo o ponto final da divisão.  

- Os alunos de pedagogia praticamente só conhecem o algoritmo 

tradicional e ao conhecerem outros como o do QVL e o por estimativa, dão 

preferência a esses dois em relação ao tradicional por considerarem que o 

algoritmo tradicional é o mais difícil e o por estimativa o mais fácil.  

- De nossa intervenção com o uso do algoritmo no QVL no ensino da 

divisão, aos alunos de 3º ao 5º anos do ensino fundamental, poderíamos dizer 

que foi inconclusivo. Entendemos que se fosse explorado de forma mais 

prolongada, por um período de tempo maior, o algoritmo proposto pela 

pesquisa, o resultado poderia ter sido melhor. Mas também poderia acontecer, 

como sugerem Kamii e Dominick (2015), que consideram que o uso de 

algoritmo nessa fase pode ter um efeito nocivo. E como nessa fase muitas 

crianças ainda operam com certa dificuldade, fazendo o uso dos dedos ou 

outros métodos, pode ser que o uso de algoritmos não seja mesmo 

aconselhável nessa fase. Devem ser respeitadas as formas próprias de fazer 

das crianças, como prega o Programa Etnomatemática. 

 E, como ponto final de nossa pesquisa, entendemos que a substituição 

gradual do algoritmo tradicional da divisão, por outros algoritmos considerados 
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mais fáceis, tais como o algoritmo no do formato do QVL, o qual foi proposto 

nesta pesquisa, e o algoritmo por estimativa, dentre outros, em livros didáticos, 

na formação de professores e em salas de aula, no Brasil, torna-se uma 

alternativa necessária, a fim de que possamos observar possíveis melhoras na 

aprendizagem da operação de divisão.  

  



 

172 

 

8. REFERÊNCIAS  

AGRANIONIH, Neila Tonin: ENRICONE, Jacqueline Raquel Bianchi: ZATTI, 

Fernanda. Dificuldades no cálculo de divisão na 5ª série do Ensino 

Fundamental. X Encontro Gaúcho de Educação Matemática. Ijuí/RS. 2009. 

Disponível em <http://www.projetos.unijui.edu.br/ matematica/cd_egem/fscom 

mand/CC/CC_7.pdf>, acesso em: 15Set.2014. 

AGRANIONIH, Neila Tonin: ENRICONE, Jacqueline Raquel Bianchi: ZATTI, 

Fernanda. Aprendizagem matemática: Desvendando dificuldades de cálculo 

dos alunos. Revista Perspectiva, v. 34, n 128. p 115-132. Erichim/RS. 2010. 

Disponível em <http://www.uricer.edu.br/new/site/pdfs/perspectiva/128_142. 

pdf>. Acesso em: 15Set.2014.  

BANDEIRA, Francisco de Assis. Pedagogia etnomatemática: uma proposta 

para o ensino de matemática na educação básica. Revista Latinoamericana 

de Etnomatemática, 5(2), p. 21-46, 2012. 

BEDNARZ, Nadine; JANVIER, Bernadette. The understanding of numeration in 

primary school. Education studies in mathematics. Vol. 13, p.33-57. 1982. 

Disponível em < http://link.springer.com/article/10.1007/BF00305497>. Acesso 

em 12Set.2016. 

BEDNARZ, Nadine; JANVIER, Bernadette. A constructivist approach to 

numeration in primary school: results of a three years intervention with the 

same group of children. Educational studies in mathematics. Vol. 19, p 299-

331. 1988. Disponível em <http://link.springer.com/article/10.1007/BF0030549 

7>. Acesso em: 12Set.2016. 

BELLETMAIN, Paula Moreira Baltar; GITIRANA, Verônica; TELES, Rosinalda 

Aurora de Melo. A apropriação da escrita numérica no sistema de numeração 

decimal. Projeto rede jogos na educação matemática – UFPE – Centro de 

Educação – Núcleo de Educação Matemática – NEMAT, 2008. 

BORBA, Marcelo de Carvalho. A pesquisa qualitativa em educação 

matemática. Anais da 27ª reunião anual da ANPED, Caxambu-MG, p. 1-19. 



 

173 

 

2004. Disponível em: < http://www.rc.unesp.br/gpimem/downloads/artigos/borba 

/borba-minicurso_a-pesquisa-qualitativa-em-em.pdf>, acesso em: 13nov2016. 

BOYER, Carl Benjamin. História da Matemática. Tradução Elza F. Gomide. São 

Paulo: Edgard Blucher, 1974.  

BOYER, Carl Benjamin. História da Matemática. Tradução Elza F. Gomide. 2. 

ed. São Paulo: Edgar Blucher, 1996. 

BRASIL, Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Secretaria de 

Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>, acesso em: 20out2016. 

BRASIL, Parâmetros curriculares nacionais: matemática. Secretaria de 

Educação Fundamental – 3 ed. – Brasília; MEC/SEF, 2001. 

BRASIL, Programa gestão da aprendizagem escolar – GERAR 1 – Número 

natural – Conceito e representação. FNDE. Brasília; MEC, 2007. Disponível em 

<http://portal.mec.gov.br/ arquivos/pdf/gestar/aaamatematica/mat_aaa1.pdf>. 

Acesso em: 30Set2011.  

CAMPOS, Edileni Garcia Juventino de. As dificuldades na aprendizagem da 

divisão: análise da produção de erros de alunos do ensino fundamental e sua 

relação com o ensino praticado pelos professores. Campo Grande. 2007. 

Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2007. 

CARRAHER, Terezinha Nunes; CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, 

Analúcia Dias. Na vida dez, na escola zero. Os contextos culturais da 

aprendizagem da matemática. Cad. Pesq. 42, p. 79-86, São Paulo, Brasil, 

agosto de 1982. Disponível em <http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/ 

cp/arquivos/588.pdf>.  Acesso em: 13jun.2015. 

CARRAHER, Terezinha Nunes; CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, 

Analúcia Dias, Mathematics in the streets and in schools. British journal of 

development psychology 3. Classics in mathematics education research, 



 

174 

 

1985, p. 21-29. Disponível em <http://gcpsx.coeps.drexel.edu/mted601/week3/ 

carraher.pdf>, Acesso em: 29mar.2016. 

CHERVEL, André. História das disciplinas escolares: reflexões sobre um 

campo de pesquisa. Teoria & Educação, Porto Alegre, RS, n.2, 1990. 

Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/62595645/Chervel-Andre-Historia-das-

disciplinas-escolares#scribd>, acesso em: 26jun.2015. 

CHOPPIN, Alain. O historiador e o livro escolar. História da Educação. In: 

História da Educação, UFPEL, Pelotas n. 11. p. 5-24, 2002. Disponível em 

http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/30596/pdf, acesso em: 

26jun.2016. 

 CHOPPIN, Alain. História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da 

arte. In: Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, n.3, p. 549-566, set/dez. 

2004. Obtido em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v30n3/a12v30n3.pdf, acesso em: 

25jun.2016. 

DA SILVA, Zeneide Albuquerque Inocência; PASSOS, Celia Maria Costa. 

Caderno do futuro, simples e prático. Matemática 3º ano. 3ª ed – São Paulo. 

IBEP, 2012a. 

DA SILVA, Zeneide Albuquerque Inocência; PASSOS, Celia Maria Costa. 

Caderno do futuro, simples e prático. Matemática 4º ano. 3ª ed – São Paulo. 

IBEP, 2012b.  

DA SILVA, Zeneide Albuquerque Inocência; PASSOS, Celia Maria Costa. 

Caderno do futuro, simples e prático. Matemática 5º ano. 3ª ed – São Paulo. 

IBEP, 2012c.  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática. São Paulo: Ática, 1990. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação para uma sociedade em transição. 

Campinas, SP: Papirus. 1999a. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Literacy, Matheracy and Technoracy. A trivium for 

today. Mathematics Thinking and Learning.  1(2), pp.131-153. 1999b 



 

175 

 

D’AMBROSIO, Ubiratan. A influência da tecnologia no fazer matemático ao 

longo da história. In: Seminário de história da ciência e da tecnologia e da 

reunião da rede de intercâmbios para a história e a epistemologia das ciências 

químicas e biológicas. 7. , 2000. São Paulo. Anais. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, 2000. v. 7, p. 159-161. Disponível em < 

https://books.google.com.br/books?id=MzCBvsv7 cZwC&pg=PA159&lpg=PA15 

9&dq=A+INFLU%C3%8ANCIA+DA+TECNOLOGIA+NO+FAZER+MATEM%C3

%81TICO+AO+LONGO+DA+HIST%C3%93RIA&source=bl&ots=OP0oNKy6N9

&sig=r7qRn6lUnZUw1XSbOd5H2Bp001g&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwipmN

r8uLbSAhUEhZAKHaZsDjsQ6AEIITAB#v=onepage&q=A%20INFLU%C3%8AN

CIA%20DA%20TECNOLOGIA%20NO%20FAZER%20MATEM%C3%81TICO

%20AO%20LONGO%20DA%20HIST%C3%93RIA&f=false>. Acesso em: 

01Mar.2017. 

D’AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: elo entre as tradições e a 

modernidade. Coleção: Tendências em educação matemática. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001.  

D’AMBROSIO, Ubiratan. Janus e as duas faces da matemática. XIII 

Conferência Interamericana de Educación Matemática-CIAEM. Recife, Brasil, 

2011. 

D’AMBROSIO, Ubiratan, D’AMBROSIO, Beatriz Silva. The role of 

ethnomathematics in urricular leadership in mathematics education. A century 

of leadership in mathematics education and its teacher. Journal of 

mathematics education at teachers college. Spring – Summer 2013. 

DEVLIN, Keith James. O instinto matemático. 3 ed. – Rio de Janeiro: Record. 

2009. 

DRABIK, Vivian Ribeiro. Algoritmos da divisão: oralidade e escrita nas práticas 

de numeramento-letramento escolares. (Dissertação de mestrado). 

Universidade São Francisco, Itatiba. 2008. 157p. 

FAYOL, Michel. Numeramento – Aquisição das competências matemáticas. Ed. 

Parábola, 2012. 



 

176 

 

FERREIRA, Eduardo Sebastiani. Programa de Pesquisa Científica 

Etnomatemática. Revista Brasileira de História da Matemática. Especial n.1 

festschrift Ubiratan D’Ambrósio, Sociedade Brasileira de História da 

Matemática, 2007. 

FERREIRO, Emilia. Revista Educação. Ano 17, n. 195, p. 6-10 – Editora 

segmento, Jul. 2013. Entrevista concedida a Camila Ploennes e Deborah 

Ouchana 

GARNICA, Antonio Vicente Marafioti. História Oral e educação Matemática. In: 

BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Org.) Pesquisa Qualitativa em Educação 

Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

GERDES, Paulus. Etnomatemática: reflexões sobre matemática e diversidade 

cultura. 1. ed. Ribeirão: Húmus, 2007. 

GERDES, Paulus; ISMAEL, Abdulçarimo; MAPAPÁ, Abílio; SOARES, Daniel; 

UAILA, Evaristo; DRAISMA, Jan & CHERINDA, Marcos. A numeração em 

moçambique: contribuição para uma reflexão sobre cultura, língua e educação 

matemática. Projecto de investigação etnomatemática. 2 ed. internacional, 

2008. (1a ed 1993). Disponível em <http://stores.lulu.com/pgerdes> ou via e-

mail paulus.gerdes@gmail.com. Acesso em: 10mai.2015 

GOLBERT, Clarissa Seligman. Matemática nas séries iniciais: O sistema 

decimal de numeração. Jogos ATHURMA 2. Porto Alegre: Mediação. 1999. 

GOMES, Severino Carlos; MOREY, Bernadete. Algoritmos de divisão 

medievais e renascentistas: o método do galeão. XI Seminário Nacional de 

História da Matemática. Sociedade Brasileira de História da Matemática, 

2015. Disponível em <http://www.sbhmat.org/wa_files/C60.pdf>. Acesso em: 

25nov.2016. 

GREGOLIN, Vanderlei Rodrigues. O conhecimento matemático escolar: 

operações com números naturais (e adjacências) no ensino fundamental. São 

Carlos: UFSCAR, 2002. Tese (Doutorado em Educação). Programa de Pós-

Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de 

São Carlos. São Carlos. 2002. 



 

177 

 

GUIMARÃES, Anilda Pereira da Silva. Aprendendo e ensinando o sistema de 

numeração decimal: uma contribuição à prática pedagógica do professor. 

Dissertação de mestrado. UFRN. Natal 2005. (106 páginas). 

IASD. Educação Adventista. 2016. Disponível em <http://seer.ufrgs.br/index. 

php/asphe/article/view/30596/pdf>. Acesso em: 06out.2016. 

IFRAH, Georges. Os números. A história de uma grande invenção. Tradução 

de Stella M. de Freitas SEnra. 10 ed. Globo, 2001. 

JONES, Grahan A.; THORNTON, Carol A.; PUTT, Ian J.; HILL, Kevin M.; 

MOGILL, A. Thimoty; RICH, Beverly S.; ZOEST, Laura R. Van. Multidigit 

number sense: a framework for instruction and assessment. Journal for 

research in mathematic eduation. Vol 27, n 3, p 310-336. 1996. Disponível 

em <https://www.jstor.org/stable/749367?seq=1#page_scan_tab_contents>. 

Acesso em: 12Set.2016. 

KAMII, Constance. A criança e o número. Campinas, Papirus, 1984. 

KAMII, Constance; DECLARK, Georgia. Reinventando a aritmética: 

Implicações da teoria de Piaget. 8.ed. Campinas, Papirus, 1994. 

KAMII, Constance; DOMINICK, Ann. The Harmful effects of algorithms in 

grades 1-4. In: the teaching and learning of algorithms in school 

mathematics, 1998. p. 130-140. NCTM, Reston, Virgínia. Disponível em 

<https://ccgpsmathematicsk-.wikispaces.com/file/view/HArmful+Effects+of+Tea 

ching+Algorithms.pdf>. Acesso em: 12Ago.2015. 

LAMONATO, Maiza. A exploração-investigação matemática: potencialidades 

na formação contínua de professores. São Carlos: UFSCAR, 2011. Tese 

(Doutorado). Programa de Pós-Graduação. Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos, 2011.  

LAUTERT, Síntria Labres. A representação de operações e problemas de 

divisão em criança: da linguagem oral para outras formas de representação. 

Recife: UFPE, 2000. Dissertação (Mestrado em Psicologia Cognitiva) – 



 

178 

 

Programa de Pós-Graduação. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 

2000. 

LAUTERT, Sintria Labres. As dificuldades das crianças com a divisão: um 

estudo de intervenção. RecifeÇ UFPE, 2005. Tese (doutorado em Psicologia 

Cognitiva). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal 

de Pernambuco, 2005. 325p. 

LERNER, Délia. A matemática na escola: aqui e agora. Porto Alegre: Ed. 

Artmed, 1995. 

LOUREIRO, Cristina. Em defesa da utilização da calculadora: algoritmos com 

sentido numérico. Educação e Matemática, n. 77, p 22-29. Março/Abril de 

2004. Portugal. Disponível em: <http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/Texto% 

20Calculadora.pdf>. Acesso em: 01Set.2014. 

MARTINEZ, Michelle Cristine Pinto Tyszka. Um olhar para a abordagem do 

conteúdo de divisão de números naturais em livros didáticos de matemática 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Cuiabá: UFMT, 2012. 108p. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Instituto de Educação, Universidade Federal do Mato Grosso, 

Cuiabá, 2012. 

MELO, Jezreel Santos de; RIVAS, Selena Castelão; VELASCO, Zultonney 

Flávio Sampaio. Matemática: Interagir & Crescer. 3º ano. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2013.  

MELO, Jezreel Santos de; RIVAS, Selena Castelão; VELASCO, Zultonney 

Flávio Sampaio. Matemática: Interagir & Crescer. 4º ano. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2014.  

MELO, Jezreel Santos de; RIVAS, Selena Castelão; VELASCO, Zultonney 

Flávio Sampaio. Matemática: Interagir & Crescer. 5º ano. Tatuí-SP: Casa 

Publicadora Brasileira, 2015.  

MIARKA, Roger. Etnomatemática: Do ôntico ao ontológico. Tese de doutorado, 

UNESP-Rio Claro, 2011. 427p. 



 

179 

 

MORETTI, Méricles Thadeu. Dos Sistemas de Numeração às operações 

básicas com números naturais. Florianópolis: Ed. da UFSG, 1999. 

MOYA, Juan Perez de. Arithmetica practica y speculatiua. Salamanca; Mathias 

Gaft, 1569. Disponível em <https://books.google.com.br/books?id= DWJcXpkZ 

IrAC&pg=RA6-PT47&lpg=RA6-T47&dq=Arithmetica+practica+y+ speculatiua& 

source=bl&ots=-znI2LIGgc&sig=NJT4lizwTmihXjoWZG-oEOWBw W4&hl=pt-R 

&sa=X&ved=0ahUKEwi_wN64j9nQAhXDIZAKHQFaAj8Q6AEIH TAA#v=onepa 

ge&q=Arithmetica%20practica%20y%20speculatiua&f=false>. Acesso em: 22 

nov.2016.  

NORTON, Stephen. The use of alternative algorithms in whole number 

computation. Griffith University. 2012. Disponível em: <http://www98 

.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/51662>. Acesso em: 01mar.2016. 

OLIVEIRA, Fabiola M. Santos de Araujo. Explorando divisão através da 

calculadora: Um estudo de intervenção em turmas do 5º ano do Ensino 

Fundamental. XVIII EBRAPEM. UFPE. Recife-PE.  2014. 

OREY, Daniel Clark & ROSA, Milton. Tendências atuais da etnomatemática 

como um programa: rumo à ação pedagógica. Revista ZETETIKÊ – CEMPEM 

– FE – UNICAMP – v 13 – n 23, 2005. 

PADILLA, Juan Joseph de. Arithmetica practica. Guatemala: Ignacio Jacobo de 

Beteta, 1732. Disponível em <http://www.luisradford.ca/pub/Padre%20Padilla 

%20-%20Completo%20web%20version.pdf >. Acesso em: 22nov.2016. 

PALMER, Thomas H. Arithmetic oral and written practilly applied by means 

suggestive questions. Boston, 1854. Disponível em: <https://books.google. 

com.br/books?id=mWQE1_mhbcEC&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22

Harvard+science+and+math+textbooks+preservation+microfilm+project%22&lr

=&hl=pt-BR&source=gbs_slider_thumb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.> 

Acesso em: 16mai.2016. 

PARO, Vitor Henrique. Educação como exercício do poder: crítica ao senso 

comum em educação. 3. ed – São Paulo: Cortez, 2014. 



 

180 

 

PERELMAN, Yakov Isidorovich. Aritmética Recreativa. De lá Versión original 

Rusa. Preparado por Antonio Barros & Patricio Bravo. Corrigido por Guillermo 

Mejia. Gentileza de Rocío González. 1938. Disponível em: <http://www.libros 

maravillosos.com/aritmeticarecreativa/>. Acesso em: 17jul.2014. 

PIVA, Rosalina; WIELEWSKY, Gladys Denise. Resolução de problemas 

matemáticos de divisão: Um estudo com alunos do 5º ano do ensino 

fundamental de uma escola no município de Várzea Grande-MT. UFMT. XI 

ENEM, Educação Matemática: retrospectivas e perspectivas. SBEM, Curitiba-

PR, p 18-21, jul/2013.  

RADFORD, Luiz. La arithmetica practica del padre Padilla y lós inícios de la 

matemática em Centro América em el período colonial, Revista brasileira de 

história da matemática, v. 7, n. 14, p. 193-211, 2007. 

RODRIGUES, Luciana Silveira. O uso de software educacional no ensino 

fundamental de matemática e a aprendizagem do sistema de numeração 

decimal por alunos de 3ª série. Campo Grande: 2006. 175p. Dissertação 

(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação. Universidade católica dom Bosco. 

Campo Grande - MS, 2006. 

ROSAS, Maria Luiza Laureano: SELVA, Ana Coelho Vieira, Ensino do sistema 

de numeração decimal: O que falam as professoras? In: 2º Simpósio 

internacional de pesquisa em educação matemática - SIPEMAT, 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Recife-Pernambuco-Brasil, 

2008a. 

ROSAS, Maria Luiza Laureano & SELVA, Ana Coelho Vieira. O livro didático de 

matemática e a abordagem do sistema de numeração decimal. In: 2º Simpósio 

internacional de pesquisa em educação matemática - SIPEMAT. UFPE, 

Recife-Pernambuco-Brasil, 2008b. 

ROSAS, Maria Luiza Laureano & SELVA, Ana Coelho Vieira. Ensino do 

Sistema de Numeração Decimal numa turma de 2º ano do 1º ciclo. In: 2º 

Simpósio internacional de pesquisa em educação matemática - SIPEMAT. 

UFPE, Recife-Pernambuco-Brasil, 2008c. 



 

181 

 

SAIZ, Irma. Dividir com dificuldade ou a dificuldade de dividir. In: Didática da 

matemática: Reflexões psicopedagógicas. Cecília Parra e Irma Saiz. Ed Artes 

Médicas. Porto Alegre, 1996. 

SALVADOR, Heloisa Hernandes de Fontes. Dividindo Histórias e Opiniões: 

Compartilhando e polemizando a operação de divisão. Dissertação (Mestrado 

profissional em Ensino de Matemática). Universidade Severino Sombra. 

Vassouras- RJ, 2012. Disponível em http://www.laphem.com.br/wp-

content/arquivos/E-book%20Heloisa%20 Salvador.pdf. Acesso em: 

09Set.2014. 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de apoio e 

aprendizagem: Matemática. 4º ano.  Programa de orientações curriculares. 

Livro do professor. São Paulo: Fundação Padre Anchieta, 2010. Disponível em: 

<http://www.portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/BibliPed/Documentos/publi

cacoes/Cad_Apoio/Mt/Mt4/Mat_Cont_Prof_4.pdf>. Acesso em 19jul.2015. 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de apoio e 

aprendizagem: Matemática – 4º ano. 2. ed. rev. atual. Livro do aluno – São 

Paulo: SME, 2014a. Disponível em <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br 

/Portals/1/Files/9004.pdf>. Acesso em: 18jul.2015. 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de apoio e 

aprendizagem: Matemática – 5º ano. 2. ed. rev. atual. Livro do aluno – São 

Paulo: SME, 2014b. Disponível em <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/ 

Portals/1/Files/9004.pdf>. Acesso em: 18jul.2015. 

SÃO PAULO (SP). Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de apoio e 

aprendizagem: Matemática – 6º ano. 2. ed. rev. atual. Livro do aluno – São 

Paulo: SME, 2014c. Disponível em <http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br 

/Portals/1/Files/9004.pdf>. Acesso em: 18jul.2015. 

SILVA, Aparecida Augusta. Em busca de um diálogo entre duas formas 

distintas de conhecimento matemático. (Tese de doutorado). Faculdade de 

Educação – USP-SP. 174 p., 2008. 



 

182 

 

SOARES, Elenir T. Baluch. O sistema de numeração em dois best-sellers de 

Osvaldo Sangiorgi. In: XI ENEM. Curitiba-PR. SBEM, 2013. 

SPINILLO, A. G. As relações de aprendizagem e desenvolvimento discutidas a 

partir de pesquisas de intervenção. Arquivos brasileiros de psicologia. 

Psicologia cognitiva e interdisciplinaridade. Rio de Janeiro. v. 51, n. 1, p. 55 

– 74, jan/mar. 1999. 

SURGIMENTO DA ETNOMATEMÁTICA. Vida de Cientista. São Paulo: 

Univesp TV. Programa de TV. Entrevista com Ubiratan D’Ambrosio. 51’ 56”. 

2013. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A4WRwftHXeo. 

Acesso em: 21nov2016. 

TOLEDO, Maria Elena Roman de Oliveira, Letramento no Brasil: Habilidades 

matemáticas. In: Fonseca, Maria da Conceição Ferreira Reis: Reflexões a 

partir do INAF 2002. São Paulo: Global editora: Ação Educativa Assessoria, 

Pesquisa e Informação. Instituto Paulo Montenegro, 2004.  

TOLEDO, Marília; TOLEDO, Mauro. Didática de matemática: como dois e dois. 

A construção da matemática. FTD, 1997. 

TOLEDO, Marília; TOLEDO, Mauro. Teoria e prática de Matemática: como dois 

e dois. Teoria e prática. 1. ed. São Paulo: FTD, 2010. 

VALENTE, Wagner Rodrigues. Livro didático e educação matemática: uma 

história inseparável. Revista ZETETIKÉ, v. 16, n. 30, jul./dez., 2008. São 

Paulo: CEMPEM – FE – UNICAMP, 2008.  

VAN DE WALLE, John A. Matemática no ensino fundamental: formação de 

professores e aplicação em sala de aula. Tradução: Paulo Henrique Colonese. 

- 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

VAN DE WALLE, John A. Do We Really Want To Keep The Traditional 

Algorithms For Whole Number? Draft Version, April 2005. Disponível em: 

<https://sd20numeracy.wikispaces.com/file/view/no_algorithms.pdf/316367358/

no_algorithms.pdf>. Acesso em: 05abril2016.. 



 

183 

 

VERGNAUD, Gèrard. El niño, lãs matemáticas y la realidad: problemas de la 

enseñanza de lãs matemáticas em la escuela primaria. México: Trillas, 1991. 

WIELEWSKI, Gladys Denise. O Movimento Da Matemática Moderna e a 

formação de grupos de professores de Matemática no Brasil. In: ProfMat2008. 

Elvas-Portugal. ProfMat2008 Actas. Lisboa-Portugal: Copyright 2008 

Associação de Professores de Matemática, 2008. p. 1-10.  

 

  



 

184 

 

9. ANEXOS 

9.1 Anexo 1 - Termo de consentimento livre esclarecido 

Eu ________________________________________, participante ou 

responsável pelo menor _________________________________________,fui 

informado (a) que será realizado um trabalho junto com Programa de Pós-Graduação 

em educação matemática pela Universidade Bandeirante/Anhanguera  e que se trata de 

um Projeto de Pesquisa de Doutorado intitulado IMPLICAÇÕES DO USO DE UM 

ALGORITMO PARA A OPERAÇÃO DE DIVISÃO, desenvolvido pelos 

pesquisadores: José Leôncio Ferreira Filho (orientando e responsável pela pesquisa) e 

Ubiratan D'Ambrosio (orientador). Assim autorizo a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma 

das partes. Também fui informado (a) que haverá a aplicação de atividades pelo 

pesquisador, em sete encontros, onde poderão ser feitas gravações de imagem e de voz e 

registros escritos que forem necessários. Além disso, autorizo a gravação dos dados e 

divulgação dos resultados. 

 Fica garantido que meu nome não aparecerá em nenhum lugar (a não ser nesta 

folha).  Foi informado que todos os aspectos abordados contribuirão para a 

compreensão do tema referido acima. Informaram-me também, que essa pesquisa não 

implica em riscos ou desconfortos, pois os pesquisadores se comprometem a não 

divulgar os nomes dos participantes, bem como usará nomes fictícios quando 

necessário. Os pesquisadores também se comprometem a utilizar as informações para 

fins de pesquisa, sendo o pesquisador responsável pelo projeto, a pessoa responsável 

pela guarda do material. Também informaram que essa pesquisa não implica em gastos 

de qualquer natureza ou outros compromissos de qualquer natureza para os 

participantes, sendo do que a participação é voluntária, e que o (a) participante tem o 

direito de não responder qualquer pergunta que não queira e poderão se retirar quando 

quiserem. Fica garantida a indenização diante de eventuais danos e o ressarcimento de 

possíveis despesas as quais serão cobertas pelo próprio pesquisador. 

 Fica garantido que a pesquisa será realizada de acordo com os requisitos da 

resolução CNS n. 466/2012 e sua complementares.  
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Para a necessidade de contato do participante com os pesquisadores, temos 

contatos que estão ao final deste termo e da instituição responsável temos o seguinte 

endereço: 

Rua Maria Cândida, 1813 

Bloco G - 7º andar 

Vila Guilherme – São Paulo – SP 

CEP: 02071013. Fone: (11) 2967-9015 

e-mail: comissão.cep@ig.com.br 

    

 Li ou leram para mim as informações acima e tive a chance de esclarecer 

dúvidas e fazer perguntas sobre esta pesquisa, que me foram respondidas 

satisfatoriamente.  

Diante das informações acima, o participante assina este termo em duas vias 

com a garantia de que ficará com uma delas.   

  

 

 

Nova Olinda do Norte, ____ de _________________ de ___________. 

 

 

 

Nome do (a) participante: __________________________________________________ 

 

 

Assinatura do (a) participante: _______________________________________________ 
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Eu certifico que todas as informações acima foram dadas a todos os (as) participantes 

 

 

José Leôncio Ferreira Filho (pesquisador responsável) 

 

Assinatura do pesquisador responsável: 

____________________________________ 

 

Telefones para contato: (11) 5823 0696 (11) 97270 4841  

Email: joseleoncio@ig.com.br 
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9.2 Anexo 2 – Pré-teste 

Parte 1 

Um padeiro coloca os pães no forno em tabuleiros de 24 pães cada um. Hoje 

amassou 293 pães. Quantos tabuleiros o padeiro precisará para colocá-los 

todos no forno? 
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9.3 Anexo 3 - TAREFA agrupamentos 

Imagine um país onde o dinheiro é composto somente de cédulas de um, três, 
nove, vinte e sete, oitenta e um,...  

Calcule o valor em dinheiro de uma pessoa que tem: 

1. Uma nota de nove, uma nota de três e uma nota de um: 

a) onze  b) doze           c) treze  d) quatorze. 

 

2. Uma nota de nove, uma de três e uma um. 

a) treze  b) quatorze  c) quinze  d) dezesseis 

 

3. Uma nota de nove, duas de três e duas notas de um: 

a) quinze  b) dezesseis  c) dezessete  d) dezoito 

 

4. Uma nota de vinte e sete e uma nota de nove. 

a) trinta e quatro b) trinta e cinco c) trinta e seis d) trinta e sete 

 

5. Uma nota de vinte e sete, uma de nove, uma de três e uma de um. 

a) trinta e sete b) trinta e oito  c) trinta e nove d) quarenta 

 

6. Uma nota de vinte e sete, duas de nove, duas de três e uma de um. 

a) cinquenta      b) cinquenta e um     c) cinquenta e dois  d) cinquenta e três 

 

7. Uma nota de oitenta e um, duas notas de nove e duas notas de um. 

a) cem  b) cento e um c) cento e dois d) cento e três 

Qual o número mínimo de notas de cada valor serão entregues pelo banco a 
alguém que vai sacar os seguintes valores? (Anote na tabela a seguir): 

a) trinta. 

b) quarenta. 

c) dezenove. 

d) vinte e seis. 
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e) treze. 

f) dezoito. 

g) noventa 

 

oitenta 
e um 

vinte e 
sete 

nove três um 
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9.4 Anexo 4 – Pré-teste - Parte 2 

Calcule as divisões: 
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9.5 Anexo 5 – Questionário para professores 

1. Das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) qual você 

considera que os alunos têm mais dificuldades? 

  

 

2. Observe os processos a seguir da divisão de 426 por 17. 

 

 

Qual dos dois métodos (algoritmos) você trabalha com os alunos?  

(a) o tradicional  (b) o americano  (c) os dois 

 

Caso trabalhe com os dois métodos diga qual deles você prefere trabalhar com os 

alunos e por quê? 

(a) O tradicional  (b) o americano 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Se você trabalha só com o tradicional, por que não trabalha também com o 

americano?  
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(a) não conheço (b) não gosto  (c) é extenso  (d) outra ________ 

 

Você conhece outro algoritmo da divisão diferente desses dois?  

(a) sim  (b) não. 

Em caso afirmativo use-o para calcular 426 dividido por 17 ou outra de sua 

preferência. 

3. Por que você acha que todos acabam usando em definitivo o algoritmo 

tradicional? 

(a) é mais fácil  

(b) os alunos o preferem 

(c) os professores aprenderam assim. 

(d) os livros didáticos fazem assim. 

(e) é porque já é de tradição. 

 

4. Os alunos aprendem facilmente o algoritmo tradicional da divisão? 

a) sim, todos aprendem rapidamente. 

b) não, poucos aprendem e só com bastante treino. 

c) outra resposta _______________________________________________  
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9.6 Anexo 6 

Termo de anuência do aluno participante 

Eu ________________________________________, aluno da escola 

______________________________________________ estou ciente de que 

estarei participando de atividades referentes a um trabalho de pesquisa na área 

do ensino da matemática realizado pelo pesquisador José Leôncio Ferreira Filho 

da Universidade Anhanguera de São Paulo o qual trata de um Projeto de 

Pesquisa de Doutorado intitulado IMPLICAÇÕES DO USO DE UM ALGORITMO 

PARA A OPERAÇÃO DE DIVISÃO 

 Meu pai ou responsável também está ciente de minha participação. 

 

 

 

Nova Olinda do Norte, ____ de _________________ de ___________. 

 

 

 

 

 

Assinatura do (a) participante: _______________________________________________ 

 

 

 

José Leôncio Ferreira Filho (pesquisador responsável) 

 

Assinatura do pesquisador responsável: 

____________________________________ 
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Telefones para contato: (11) 5823 0696 (11) 97270 4841  

Email: joseleoncio@ig.com.br 
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9.7 Anexo 7 - Autorização da escola pública 
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9.8 Anexo 8 – Autorização escola privada. 

 

 

 


