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que as outras gerações 
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Resumo 

 

As propostas deste trabalho estão apoiadas na necessidade de entender e refletir 

os obstáculos que os alunos demonstram ter na utilização dos algoritmos das operações 

básicas.  A partir dos estudos realizados anteriormente, onde o principal objetivo foi 

entender o porquê das dificuldades no entendimento das ações realizadas nos algoritmos 

destas operações, procuramos teóricos opositores à aprendizagem de conceitos sem a 

ligação com conhecimentos pré- existentes na estrutura cognitiva do aluno. A Teoria 

Cognitiva de Aprendizagem de David Ausubel tem sua origem no movimento 

construtivista e defende a auto-aprendizagem, onde o aprendiz deve ser estimulado a 

estabelecer relações entre ideias, conceitos e proposições já estabelecidas em sua 

estrutura cognitiva. A fim de acompanhar o processo de construção e evolução do 

conhecimento dos alunos em relação a conceitos relacionados com a operação de 

divisão, e aplicando a teoria de Ausubel e Piaget, elaboraremos um Mapa Conceitual do 

algoritmo da divisão que apresenta, de maneira pontual, as relações existentes entre 

conceitos matemáticos necessários para a aprendizagem do algoritmo da divisão. A 

partir destes estudos elaboramos uma sequência didática, com o objetivo de fortalecer as 

teorias matemáticas as quais este algoritmo se baseia.  

 

Palavra chave: divisão, algoritmo, mapa conceitual. 
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ABSTRACT 

 

. 

 The aims of this work are supported on the need to understand the obstacles 

that students demonstrate in actions have used in the algorithms of basic operations. 

From previous studies, where the main objective was to understand the reasons for the 

difficulties in understanding the actions performed in the algorithms of these operations, 

we seek theoretical opponents of learning concepts without the connection with pre-

existing knowledge in the student cognitive structure. Theory David Learning Cognitive 

Ausubel has its origin in the constructivist movement and supports the self-learning, 

where the learner should be encouraged to establish relationships between ideas, 

concepts and propositions already established in their cognitive structure. In order to 

monitor the process of construction and development of the students' knowledge about 

the concepts related to the division operation, and applying Ausubel theory from the 

Minimum Curriculum of Elementary School 1, elaborate a Conceptual Map of the 

division algorithm It presents a timely manner, the relationship between mathematical 

concepts necessary for learning division algorithm. From these studies we developed a 

didactic sequence, with the aim of strengthening the mathematical theories which this 

algorithm is based. 

 

Key word: division, algorithm, conceptual map. 
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Introdução 

 

Nos anos de 2013 e 2014, através de atividades desenvolvidas e aplicadas no 

âmbito do projeto PIBID
1
, com alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, percebemos 

a necessidade de se reformular o modo de ensino e aprendizagem dos alunos em relação 

aos algoritmos das operações básicas. A partir de aplicações de atividades e 

questionamentos direcionados aos alunos sobre esse tema, em geral considerados como 

básicos, encontramos respostas e olhares confusos, pondo a prova que tais conteúdos 

não são de tão fácil absorção, a destacar o algoritmo da divisão.  

A repulsa destes conteúdos, pelos alunos, nos surpreende e desafia de modo 

incisivo nossa atuação como professor. Muitas vezes por não possuírem conhecimento 

fundamentado sobre o assunto, muitas desses docentes acabam reproduzindo em sala de 

aula, artifícios da mesma forma que aprenderam quanto eram alunos. Principalmente os 

educadores das séries iniciais, fazem uso de “truques” para mostrar à criança como deve 

ser usado determinado algoritmo. Em geral utilizam expressões tais como: “vai um” na 

adição, “pede emprestado” na subtração e “pula uma casinha para esquerda” na 

multiplicação. Porém, poucos destes professores conseguem identificar alternativas que 

fujam da mera repetição de artimanhas no ensino destas operações no ambiente escolar.  

Com base em teorias cognitivas, acreditamos que para um entendimento 

conceitual do algoritmo, o aluno deva possuir vários conhecimentos e habilidades, a fim 

de que as ações utilizadas sejam consequências naturais de conceitos pré-estabelecidos.   

Segundo teorias de Piaget (1996), crianças têm início a um desenvolvimento 

cognitivo mais abstrato a partir dos 11 anos de idade. Desta forma, só no segundo ciclo 

do Ensino Fundamental, o aluno estaria preparado para entender a complexidade deste 

algoritmo.  

Por se tratar de um algoritmo bastante complexo, a divisão terá um destaque 

especial, em nosso estudo, pois para sua compreensão, é necessária a aquisição de 

conhecimentos acerca das operações de adição, subtração e multiplicação além do 

entendimento do sistema decimal posicional. Muitas vezes este último assunto é 

apresentado ao aluno de forma desconectada com os procedimentos dos algoritmos 

destas operações. Para atenuar estes obstáculos, iremos nos apoiar na teoria de 

Epistemologia Genética de Piaget, que defende o desenvolvimento da aprendizagem a 

partir de estágios, não necessariamente lineares, e na teoria da Aprendizagem 

                                                           
1
 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência  
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Significativa de Ausubel (PIAGET, 1996; AUSUBEL, 1980) que serão tratadas no 

Capítulo 1.  

Desta forma, entendemos a Epistemologia Genética, como um estudo do 

desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo que se constrói obrigatoriamente a 

partir de estágios que não precisam ser necessariamente lineares. Com base nas teorias 

destes cientistas e com o intuito de explicitar uma interligação entre conceitos 

necessários para um melhor entendimento deste algoritmo, ainda no capítulo 1 

propomos um Mapa Conceitual, que foi elaborado a partir de reflexões sobre as 

principais dificuldades detectadas nos alunos, durante nossa experiência no PIBID. 

Estas reflexões foram apresentadas no capítulo 2. No capítulo 3, a partir da estrutura do 

Mapa Conceitual apresentado no capítulo 1, apresentamos algumas estratégias e ideias 

que podem ser exploradas, por professores, em atividades didáticas para o ensino e 

aprendizagem do algoritmo da divisão. 
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Capítulo 1 - Algumas teorias de aprendizagem 

 
Atuações e práticas docentes tem sido alvo de estudos que procuram investigar 

referenciais teóricos que deem base ao trabalho do professor. Em geral, um docente que 

não possua o conhecimento de teorias cognitivas, acaba por se deixar levar pelo senso 

comum, conduzindo assim um ensino basicamente empirista, baseado apenas nas suas 

próprias experiências. Em contra partida, quando o docente se apropria de contribuições 

teóricas referentes às compreensões de aprendizagem, escolhe as melhores formas de 

trabalhar, vence as dificuldades e vê com clareza as novas possibilidades de uma 

atuação com qualidade. A partir destas considerações, com o objetivo de fundamentar 

nosso estudo, neste capítulo, faremos um apanhado de duas importantes teorias de 

cognição, a da Epistemologia Genética de Piaget e a da Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. 

 

1.1. Epistemologia Genética de Jean Piaget 

 

Jean Piaget, biólogo por formação, nasceu em 9 de agosto de 1896 em Genebra 

na Suíça, é considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Com base 

no estudo da gênese psicológica do pensamento humano, ele desenvolveu uma teoria 

sobre o desenvolvimento do conhecimento denominada Epistemologia Genética. 

A Epistemologia Genética proposta por Jean Piaget (1980) trata essencialmente 

de como o homem, enquanto individuo, constrói seu conhecimento e desenvolve assim, 

sua inteligência. É razoável pensar que o ser humano constrói sua inteligência, durante o 

seu crescimento, para sobreviver em um determinado meio, essa inteligência se adapta e 

se modifica de acordo com a necessidade de adaptação do meio, e de acordo também 

com os fatores cognitivos do individuo. Nas conclusões gerais do artigo Les formes 

élémentaires de la dialectique escrito por Piaget em1980, ele afirma que: 

 
A relação cognitiva sujeito/objeto é uma relação dialética porque se trata de 

processos de assimilação (por meio de esquemas de ação, conceitualizações 

ou teorizações, segundo os níveis) que procedem por aproximações 

sucessivas e através dos quais o objeto apresenta novos aspectos, 

características, propriedades, etc. que um sujeito também em modificação vai 

reconhecendo. Tal relação dialética é um produto da interação, através da 

ação, dos processos antagônicos (mas indissociáveis) de assimilação e 

acomodação. (PIAGET, 1980) 
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De acordo com o autor, a cognição e o desenvolvimento intelectual de um 

indivíduo acontece por meio da interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento e 

para isso, o indivíduo passa por um processo de assimilação e acomodação do objeto.  

Segundo Flavell (1996) as estruturas de assimilação não são estáticas ou 

imutáveis, ou seja, o organismo só é capaz de assimilar um novo objeto quando está 

preparado por assimilações passadas. O organismo não assimila se houver necessidade 

de uma reestruturação total da estrutura já existente. Quando o sujeito se depara com o 

objeto novo retira dele algumas informações e conceitos, juntamente com noções já pré-

concebidas, faz uma análise mental do conhecimento recém-adquirido que por sua vez 

se junta em uma estrutura mental de conhecimento.  

Para Piaget (1996, p. 13) “A assimilação jamais pode ser pura porque, ao 

incorporar os elementos novos nos esquemas anteriores, a inteligência modifica sem 

cessar esses últimos para ajustá-los aos novos dados”. 

A acomodação caracteriza-se pela modificação das estruturas mentais, isto é, 

uma resposta ao novo conhecimento adquirido, uma nova incorporação à estrutura que 

está sendo desenvolvida.  

Segundo Piaget as estruturas cognitivas são atributos invariantes do 

desenvolvimento humano e seu modo de funcionamento permanece constante durante 

toda a vida. O conhecimento se estrutura por meio do processo contínuo de assimilação 

e acomodação, sem ter fim. A estrutura mental num processo de aprendizagem de um 

novo objeto ao se deparar com um novo conhecimento, se desequilibra, buscando o 

equilíbrio novamente e assim sucessivamente sem se esgotar. Piaget chamou esse fato 

de equilibração, por ser algo que sempre se modifica. 

Segundo Piaget (1996), o primeiro estágio de desenvolvimento é o sensório-

motor que ocorre até um ano e meio, dois anos antes mesmo da linguagem, mesmo 

antes de uma criança começar a falar, ela já desenvolveu mentalmente a necessidade de 

se comunicar. A criança quando nasce não tem noção do universo em que a rodeia, e 

para um bebê com 5 ou 6 meses só existe o que se encontra em seu campo de visão, e a 

partir dos 9 meses de idade começa a perceber que existem objetos e espaços fora de sua 

vista, e assim, começa a descobrir que com a sua movimentação e variação há novos 

objetos a serem descobertos. Nesse estágio, a criança percebe também a possibilidade 

de interagir com esses objetos, e descobrir a natureza do mesmo. A criança nesta fase 

começa a fazer a construção do tempo e do espaço, logo, do que é real, mas do real 
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construído através das suas percepções que será reconstruída com a linguagem em outro 

estágio. 

O segundo estágio é o pré-operatório, no primeiro estágio a criança agia para 

saber, para conhecer, por volta dos dois anos há uma modificação em sua inteligência, 

que se dá por meio da fala e sua relação com o simbólico e as imagens mentais, essa 

estágio do desenvolvimento dura até os sete anos, aproximadamente. A criança começa 

a pensar em um objeto através do outro que já está assimilado, a criança consegue fazer 

da estrutura de assimilação, acomodação e equilibração do objeto de aprendizagem. Ela 

cria e organiza suas ideias e a representa de forma coerente, porém não é capaz de 

reverter essa realidade, isso só se dará em outro estágio. Para Piaget (1996), por ser um 

mundo da linguagem há um desenvolvimento notável em seu conhecimento nesta fase, 

que gera certa dependência da criança em sua interação com os objetos.  

O terceiro estágio do desenvolvimento é o das operações concretas, que ocorre, 

aproximadamente entre os 7 e 8 anos. Neste estágio a criança começa a construir as 

preposições lógicas sobre determinado objeto, a criança consegue classificar e fazer 

correspondência. De acordo com Piaget (1996), esse é um momento decisivo na 

construção do conhecimento, pois o indivíduo toma consciência de suas operações, ou 

seja, a ação se torna reversível e coordenado. Desta forma, entendemos que nesta fase, 

as crianças estão habilitadas para entender processos operatórios sem, no entanto, 

formalizá-los através de algoritmos. Este processo deve ser construído de forma 

diversificada, dando significado ao que se aprende.   

O quarto estágio é o operatório formal, que ocorre, aproximadamente entre os 11 

e 12 anos de idade. Neste estágio o sujeito começa a progredir em sua construção lógica 

que será aplicado em qualquer objeto. Por ser o último estágio do desenvolvimento, 

sabemos que o individuo, a partir deste estágio avança cada vez mais em raciocínios 

formais e abstratos, começa, assim, a interiorizar todas as operações lógico-matemática, 

estando assim, habilitado a tratar das operações aritméticas de forma mais 

sistematizadas. 

Outra teoria cognitivista preocupada em explicar os processos de construção do 

conhecimento é a teoria de Ausubel. 

 

 

 



6 
 

 

1.2. Teoria cognitiva de Ausubel 

 
David Paul Ausubel, nascido em Nova Iorque em 25 de outubro de 1918, 

desenvolveu suas ideias cognitivistas baseadas na aprendizagem construtivista. Para ele 

a aprendizagem é:  

[...] um processo por meio do qual uma nova informação se relaciona, de 

maneira substantiva (não literal) e não–arbitrária, a um aspecto relevante da 

estrutura cognitiva do indivíduo. Isto é, nesse processo, a nova informação 

interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel 

chama de ”conceito subsunçor“ ou, simplesmente “subsunçor”, existente na 

estrutura cognitiva de quem aprende. (MOREIRA, 1990, p.11). 

 

Este estudioso defende que um indivíduo aprende quando integra novas 

informações com conhecimentos já adquiridos.  Assim, para uma aprendizagem, 

denominada por ele de Aprendizagem Significativa, é necessário que se valorize os 

conhecimentos prévios do aluno, de tal modo que a nova informação tenha significado e 

que se incorpore a conhecimentos anteriores da estrutura cognitiva
2
 do aprendiz. Nesta 

teoria, cujo foco é a aprendizagem escolar, Ausubel (1980) defende que “[...] as pessoas 

pensam com conceitos
3
, o que revela sua importância para a aprendizagem”. Ele frisa 

ainda que “o mais importante fator isolado que influencia a aprendizagem é o que o 

aprendiz já sabe” e chama de subordinadores ou integradores as ideias que fazem âncora 

do novo conhecimento aos conhecimentos prévios. 

A aprendizagem significativa pressupõe que o aluno manifeste uma disposição 

para a aprendizagem que relacione conhecimentos novos, de forma não arbitrária e 

substantiva, com a sua estrutura cognitiva. Além disso, o novo conhecimento deve ser 

potencialmente significativo, de tal forma que incorpore na estrutura do conhecimento a 

partir de uma relação não arbitrária e não literal. 

A teoria de Ausubel, na maioria das vezes, se opõe a denominada Aprendizagem 

Mecânica, onde a aprendizagem de conceitos novos, não necessita de uma ligação com 

conhecimentos anteriormente existentes na estrutura cognitiva do aluno. Neste tipo de 

aprendizagem, conceitos adquiridos se ligam de maneira arbitrária na mente daquele 

que aprende, não havendo assim, interação entre uma informação nova e aquela 

anteriormente armazenada. Porém, Ausubel não acha que um tipo de aprendizagem se 

                                                           
2
 É um conjunto de ideias pré-existentes e organizadas relativo a uma aprendizagem. 

3 Neste trabalho, “conceito” será utilizado segundo a concepção de Ausubel: “Objetos, eventos, situações 

ou propriedades que possuem atributos criteriais comuns, e que são designados por algum signo ou 

símbolo, tipicamente uma palavra com significado genérico”. (FARIA, 1995, p. 3). 
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opõe totalmente ao outro. Muitas vezes quando um conteúdo é novo, pode ocorrer uma 

Aprendizagem Mecânica e a partir de algumas ações ela passa a ganhar significado. 

 

Para ser significativa, a aprendizagem precisa ser também substantiva, ou 

seja, uma vez aprendido determinado conteúdo desta forma, o indivíduo 

conseguirá explica-lo com as suas próprias palavras. Assim, um mesmo 

conceito pode ser expresso em linguagem sinônima e transmitir o mesmo 

significado. (ARAGÃO, 1976, p 21). 

 

Ausubel (1980) classifica ainda, a aprendizagem por descoberta ou por recepção. 

Numa aprendizagem por recepção (pode ser mecânica ou significativa) o conteúdo que 

será aprendido é apresentado ao aluno já na forma final. Numa aprendizagem por 

descoberta, o conteúdo principal não é dado, mas descoberto. Pressupõem que o próprio 

indivíduo descubra o conhecimento, que dependerá de seus próprios recursos. A 

aprendizagem por descoberta ou por recepção se situam ao longo de um continuum que 

pode ser significativa ou mecânica. Podemos observar esta teoria na figura abaixo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Ausubel (1980) existem algumas condições básicas para uma aprendizagem 

significativa, que será: 

 

 Um material (conceito a ser aprendido) potencialmente significativo, ou 

seja, o material utilizado deverá conter propriedades que se relacionam 

Figura 1 - Aprendizagem por recepção e por 

descoberta segundo Ausubel 
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uma com a outra, possibilitando se conectar a estruturas cognitivas 

preestabelecidas pelo sujeito; 

 Reter a substância do conteúdo, ou seja, mesmo que o conteúdo seja 

exposto de diferentes maneiras, haverá uma equivalência em seu 

significado; 

 O indivíduo precisa estar disponível para aprender, ou seja, a maneira de 

pensar, o sentimento, e sua experiência tem que estar de alguma maneira 

conectada com o querer aprender. 

 

Apresentamos abaixo, um Mapa Conceitual que esquematiza uma estrutura do 

processo de produção do conhecimento, proposto por Ausubel (1980). 

 

Figura 2 – Mapa conceitual segundo Ausubel 

 

 

A seguir, defenderemos a utilização de mapas conceituais como estratégia de 

ensino que favorece uma aprendizagem significativa. 
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1.3. Mapa Conceitual 

 
Em 1972, Joseph Novak, na universidade de Cornell, desenvolveu uma 

estratégia facilitadora da aprendizagem significativa, o mapeamento conceitual, a partir 

de um instrumento denominado Mapa Conceitual.  

Como ferramenta pedagógica, um Mapa Conceitual pode ser usado como uma 

forma de organização das etapas necessárias para a aquisição de certo conhecimento a 

partir das relações já existentes na estrutura cognitiva dos alunos. Este instrumento 

possui a vantagem de ser, do ponto de vista construtivo, mais simples e menos 

trabalhoso que a elaboração de um texto. 

Como foi apresentado anteriormente, para Ausubel à aprendizagem se dá quando 

um indivíduo assimila novos conceitos a partir de conhecimentos pré existentes. Desta 

forma, um Mapa Conceitual pode ser usado como uma ferramenta administrativa que 

auxilia o professor a organizar e representar as interações entre conhecimentos já 

adquiridos com os novos que se pretende alcançar. Segundo Sales: 

 
Um mapa conceitual é um tipo de organizador gráfico utilizado para ajudar 

os alunos a organizar e representar o conhecimento de um determinado 

assunto. Os mapas conceituais destacam um conceito principal e, em seguida, 

ramificar-se para mostrar como o conceito principal pode ser dividido em 

tópicos específicos e subordinado (SALES, 2014). 

 

Para um mesmo conteúdo, podem existir Mapas Conceituais distintos, porém, 

eles devem conter palavras chaves que estejam ligadas a conceitos de maneira a 

estabelecer uma linha de raciocínio lógica e hierárquica. Este tipo de distribuição de 

conceitos deve favorecer a assimilação de novas etapas “ancoradas” com conhecimentos 

já adquiridos. 

A apresentação de conteúdos a partir de Mapas Conceituais mostra de forma 

global e com clareza a professores e alunos a interligação entre conceitos necessários 

para uma aprendizagem. Desta forma, o que não ficou bem compreendido pode ser 

retomado. Segundo Jaramillo (2001. p.5): 

Os mapas em sala de aula podem constituir num instrumento para ajudar os 

estudantes e aos professores a captar o “significado” das matérias que vão 

aprender. Permitindo que estudantes e professores se deem conta de novos 

significados ou ao menos significados que não poderiam encontrar de uma 

maneira consciente antes da elaboração do mapa conceitual (JARAMILLO, 

2001. p.5). 
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Não existe Mapa Conceitual correto e único, logo, o professor poderá elaborar 

“um” Mapa Conceitual e não “o” Mapa Conceitual de determinado assunto. E isso se 

dará da forma pessoal, como o professor atribui significados e conceitos. 

Outra forma de se utilizar Mapas Conceituais como instrumento de ensino e 

aprendizagem, pode ser a partir de propostas feitas pelos professores, para que os alunos 

elaborarem seus próprios Mapas Conceituais de um determinado conteúdo. A partir da 

estrutura escolhida pelo aluno no seu mapa, o docente pode diagnosticar as principais 

deficiências e dificuldades.  

A seguir iremos propor um Mapa Conceitual do algoritmo da divisão, 

apresentando a relação de conceitos necessários para uma aprendizagem significativa 

deste algoritmo. Utilizamos cores distintas para identificar o objetivo principal e 

conceitos necessários. Utilizaremos também “R.P.” como abreviação para o uso de 

resoluções de problemas como método de ensino e “M.C.” como abreviação para a 

utilização de materiais concretos. 
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Figura 3 - Mapa conceitual do algoritmo da divisão 
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No próximo capítulo, a partir de nossas experiências no PIBID, faremos algumas 

reflexões sobre os obstáculos detectados ao ensinarmos o algoritmo da divisão.  

 

Capítulo 2 – Reflexões sobre obstáculos encontrados no ensino e 

aprendizagem do algoritmo da divisão.  

 

2.1. As dificuldades em compreensão da estrutura do algoritmo  

 
O uso da aritmética, em particular das operações básicas entre números inteiros, 

está presente em toda base do ensino de matemática que é ensinado nas escolas. Porém 

mesmo estando tão presente em toda vida escolar, nossas experiências nos mostram que 

os alunos utilizam os algoritmos das operações básicas sem compreender sua estrutura e 

o seu real significado. Se o aluno não conseguir compreender as etapas necessárias por 

trás desse algoritmo, em geral, terá dificuldade em resolver situações problemas que 

necessitem deste tipo de raciocínio. 

Segundo Piaget, não existe conhecimento resultante do simples ato de registrar 

observações e informações, desprovidas de uma estrutura relativa às atividades do 

próprio sujeito. Na construção do conhecimento, o indivíduo passa por várias fases de 

aprendizagem e necessita manipular concretamente o objeto estudado. 

A falta da compreensão dos algoritmos das operações básicas é um obstáculo 

para o a evolução de novos conhecimentos matemáticos. Para a compreensão das etapas 

que ocorrem quando se utiliza o algoritmo da divisão, o aluno necessita de vários 

saberes e habilidades. Por exemplo, ele precisa conhecer a estrutura do sistema decimal, 

o significado do valor posicional de cada algarismo, ter habilidades com as tabuadas de 

soma e multiplicação e o e entendimento da subtração como operação inversa da soma e 

da divisão como operação inversa da multiplicação. 

 Em geral, o aluno tem contato com a divisão sem ter seus conhecimentos prévios 

solidificados e sem analisar outros conteúdos importantes para obter uma linha 

crescente de raciocínio e assim aprender significativamente o algoritmo.  

O aluno chega na “conta” de dividir sem compreender as operações básicas que 

antecedem a divisão, que são: adição, subtração e multiplicação e principalmente sem 

entender o real significado destas operações em situações do dia a dia. 
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Acreditamos que o aluno precise de uma sequência de informações que 

construam situações que o estimule a pensar criticamente sobre a maneira de resolver 

cada problemática. Para a divisão, é compreendido que situações – problemas que 

envolvam estruturas aditivas e multiplicativas - possam produzir resultados positivos 

para facilitar a aprendizagem da divisão. 

 
Uma aula com cenário de investigação propicia ao aluno ter uma referência, 

para que acima disso, consiga produzir significados para os conceitos 

matemáticos, trabalhados em questão. (SKOVSMOSE, 2000) 

 

Para Nunes e Bryant (1997, p.18), ao ensinar matemática para uma criança, 

temos que saber muito mais sobre como as crianças aprendem matemática e como essa 

aprendizagem pode auxiliar no pensamento da criança. Com isso, percebemos que é de 

suma importância os primeiros contatos da criança com os números. Nesta fase é 

necessário que elas construam de forma significativa estes conceitos.  

 
Embora a estrutura mental de número elementar, ela [criança] não está 

suficientemente estruturada antes dos sete anos e meio de idade, para permitir 

que a criança entenda que todos os números consecutivos estão conectados 

pela operação “+1”. (CONSTANCE KAMII, 2012, p.29) 

 

Assim, antes de aprender multiplicação, o aluno precisa percebe que é necessário 

acrescentar (somar) várias vezes uma determinada parcela do número, a qual se está 

querendo multiplicar. No caso da divisão, atividades que apresente a divisão como 

subtrações sucessivas de n vezes o dividendo auxiliam as crianças na compreensão dos 

passos do algoritmo da divisão, além de facilitar o entendimento da relação inversa 

entre a multiplicação e a divisão, observe o exemplo abaixo. 
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Em geral, um ensino voltado apenas para uso de algoritmos não prioriza, o real 

significado da divisão. Assim, problemas que estimulem, a partir de situações 

cotidianas, a compreensão desta operação, colaboram com a necessidade de se 

investigar novos conhecimentos. É necessário também, que o aluno compreenda o 

significado da palavra “divisão” e que a partir de estímulos apresentados pelo professor, 

discuta entre os colegas sobre o tema. Por exemplo, o professor deve apresentar 

questões problematizadoras, tais como: Será que dividir e distribuir são as mesmas 

coisas? Por quê? Que exemplos você me daria de divisão? E de distribuição?  

O professor pode propor divisões exatas e não exatas na sala de aula a partir de 

vários tipos de problemas e com o uso de materiais concretos, tais como o Material 

Dourado
4
, estimular o desenvolvimento de experiências concretas estruturadas para 

conduzir, gradualmente, a abstrações cada vez maiores. 

 De acordo com Constance Kamii (2012, p.58) ”um princípio fundamental no 

âmbito lógico matemático é o de evitar o reforço da resposta correta e a correção das 

respostas erradas, mas, em vez disso, encorajar a troca de ideias entre as crianças”. 

Percebemos então que o aprendizado se dá na troca de ideia, e que para Piaget é um 

constante processo de assimilação, acomodação e equilibração e isso deve se iniciar nos 

primeiros contados da criança com o número e esse processo nunca se esgota. 

 

2.2. O uso de algoritmos no desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático 

 

Abu Abdallah Muhammad também escrito por vezes, al-Khorezmi, nasceu por 

volta de 810 d.C., em Khorezm (hoje Urgench, no Urbequistã). Em seus escritos incluiu 

processos aritméticos básicos através dos quais os números podem ser somados, 

subtraídos, duplicados, divididos ao meio, multiplicados, divididos e extraídas as suas 

raízes quadradas. Hoje, o seu nome sobrevive como a descrição de qualquer 

procedimento claro e preciso de resolução de um dado problema: um algoritmo.  

Entendemos algoritmo como um processo com determinados números de passos 

já conhecidos que nos leva a uma resposta final correta. Nas escolas cada operação 

básica é ensinada de maneira individual e com suas particularidades, por exemplo: para 

                                                           
4 Material Dourado é um dos materiais com fins educativos idealizados pela médica e educadora Maria 

Montessori, cujo foco é o ensino das operações básicas. Este material será apresentado no capítulo 3. 
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dividir, começamos pela esquerda e para multiplicar começamos pela direita, então cada 

algoritmo tem seus próprios passos, cabe ao aluno identificar qual usar em cada situação 

problema.  

A possibilidade de dividir um número pelo outro, como conhecemos hoje já 

aparecia no segundo livro dos Elementos de Euclides, escrito em 300 a. C. Porém, o uso 

de algoritmos para as operações aritméticas teve origem aproximadamente entre os 

séculos X ou XI na Índia. Os Árabes e os europeus da Europa Ocidental também 

utilizaram esses algoritmos que após algumas modificações chegou-se até os dias atuais.  

Os algoritmos tradicionais das operações aritméticas básicas, adição, subtração, 

multiplicação e divisão costumam protagonizar as aulas de matemática das primeiras 

séries do Ensino Fundamental. Até o final da década de 90 e em muitos casos ainda 

hoje, as estratégias didáticas utilizadas pelos professores baseavam-se em exposições 

dos procedimentos para a resolução de cada algoritmo e a aplicação destes em uma série 

de exercícios mecanizados e repetitivos.  

Vale destacar que, alguns autores, como Benvenutti (2008), apontam que o 

estudo dos algoritmos das operações básicas não deveria ser priorizado pois perde o 

entendimento conceitual das operações e segue um procedimento padronizado.  

 
A aprendizagem escolar da multiplicação e da divisão está muito mais 

centrada sobre o ensino dos algoritmos de que sobre o desenvolvimento 

conceitual. Ao aprender o algoritmo, os alunos deixam de refletir sobre as 

relações entre diferentes aspectos das situações que envolva a divisão. 

(NUNES et al. 2005 apud BENVENUTTI, 2008) 

 

Acreditamos que estes argumentos sejam válidos quando o ensino é focado 

apenas no aprendizado do algoritmo, sem dar significado as etapas desenvolvidas no 

estudo.  Defendemos sua utilidade quando o ensino é associado ao desenvolvimento de 

habilidades e conceitos matemáticos fundamentais para o entendimento das operações 

básicas e de suas aplicações em problemas do dia a dia  

Na matemática, a aritmética é a parte que estuda as propriedades dos números e 

suas operações. As operações fundamentais da aritmética são: adição, subtração, 

multiplicação e divisão que são definidas em diferentes conjuntos numéricos. Neste 

trabalho falaremos apenas destas operações no conjunto dos Números Naturais. 

Trataremos em destaque as operações entre números com mais de dois dígitos. Muitas 

vezes é necessário mais do que cálculos mentais, precisamos do entendimento sobre as 

propriedades das operações, bem como da construção do sistema numérico posicional. 
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A apropriação da aritmética, na sua configuração usual, pressupõe o domínio do 

código numérico, isto é, o conhecimento dos numerais. Para dar sentido ao uso deste 

código, é preciso apreensão dos princípios e implicações da base de numeração decimal 

tais como as propriedades aditiva e multiplicativa do sistema decimal, o valor posicional 

dos números e etc.  

Os princípios de ordenação do sistema numérico que usamos se deriva da base 

de numeração decimal, de modo que para utilizarmos deste tipo de “código” devemos 

respeitar as regras de junção dos dez dígitos, ou seja, levar em conta o seu valor de 

posição, a ordem de inclusão, o uso do zero para representação do nada.  Atribui-se ao 

número um valor absoluto e um valor relativo, o valor absoluto é o número em si, em o 

valor relativo representa sua classe (unidade, dezena, centena, ect...). Por exemplo, no 

número     , o   possui valor absoluto   e valor relativo   (classe: unidades); o   

possui valor absoluto   e valor relativo    (classe: dezenas); o   possui valor absoluto   

e valor relativo     (classe: centenas) e o   possui valor absoluto   e valor relativo 

     (classe: unidade de milhar). Estes princípios estabelecem propriedades que são 

aplicadas nas operações elementares da aritmética.  

Como aprendemos estas operações nos primeiros anos da vida, não é de 

estranhar que a maioria de nós tenha esquecido por completo todo o modo como 

aprendemos. Começamos por decorar a tábua da soma:                 

    Repetimos e vivenciamos tantas vezes que aprendemos a somar, quaisquer dois 

números até dez, sem grandes hesitações. Nesta primeira fase aprendemos também que 

a ordem da soma não altera o resultado, assim,         (propriedade 

comutativa). A partir de muitos exemplos, aceitamos naturalmente que isto não era 

acidental, mas sim uma regra geral. Aprendemos em seguida, a partir de muitos 

exemplos, outras propriedades:                  (propriedade associativa) 

significando que se somasse       e a esta soma se juntasse  , seria indiferente a ordem 

por que se fazem as operações uma vez que se obtém o mesmo resultado de se juntar   à 

soma      . Porém, em geral, não se mostra a importância destas propriedades, 

mas a verdade é que são fundamentais e neles se baseiam as regras para a adição de 

números superiores a dez. Por exemplo, a soma          não é feita apenas com 

os conhecimentos da tabuada como as somas anteriores. Em geral nos é apresentado em 

forma de algoritmo:  
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Porém se aplicássemos nossos conhecimentos anteriores, entenderíamos que está 

representação, algorítmica pode ser entendida por: 

                                                

     

Num segundo momento de aprendizagem, inicia-se o pensamento multiplicativo 

e o estudo da operação de multiplicação. Nesta fase, o professor estimula os alunos a 

decorar as mecanicamente as tabuadas de multiplicar. Em geral, o professor não usa as 

propriedades das operações, tais como, as propriedades associativa e comutativa para 

auxiliar o aluno no entendimento destas tabuadas. Há ainda a propriedade distributiva 

que relaciona conjuntamente à multiplicação e a adição. O produto             

  , significa que se multiplica   pela soma     obtém se o mesmo resultado se 

resolvêssemos a soma                 , isto é                . 

Porém, muitas vezes, o professor não valoriza estas propriedades, embora elas sejam a 

base do processo que usamos para multiplicar números maiores que dez.  

Operações de multiplicação com números com mais de dois algarismos 

necessitam de novas estratégias. Por exemplo, a multiplicação         não é feita 

apenas com os conhecimentos da tabuada como as multiplicações anteriores. Em geral 

nos é apresentado em forma de algoritmo:  

 

Por outro lado, poderíamos utilizar as propriedades mencionadas anteriormente, e 

assim: 
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Assim, o entendimento da construção dos números no sistema decimal 

juntamente com as propriedades das operações, facilitam o entendimento da estrutura e 

o cálculo das operações aritméticas com algoritmos. Em contra partida, quando um 

aluno não consegue realizar os procedimentos necessários para usar o algoritmo, o 

professor pode diagnosticar possíveis falhas no entendimento do valor posicional dos 

algarismos. 

 

Capítulo 3 – Estratégias para o Ensino do algoritmo de divisão 

 

3.1. A resolução de problemas como método de ensino  

 

No capítulo 1, apresentamos um exemplo de Mapa Conceitual do algoritmo da 

divisão. Nele apresentamos ligações entre conceitos matemáticos necessários para a 

aprendizagem deste algoritmo. Nesta seção, com o intuito de construir conceitos e ideias 

fundamentais para a compreensão da ideia de divisão e seguindo as relações expostas no 

mapa, apresentaremos estratégias para elaboração de atividades. 

A História nos mostra que a essência da Matemática é a resolução de problemas. 

Como metodologia de ensino, atividades envolvendo problemas têm um papel muito 

forte na Aprendizagem Significativa, pois pode estimular a curiosidade, o 

desenvolvimento do raciocínio, além de dar significado para conceitos matemáticos. 

Consideramos que atividades envolvendo problemas preparam os alunos para o 

entendimento do real significado das operações básicas. Segundo Lupinacci e Botin: 

 
A resolução de problemas é uma metodologia de ensino que permite ao aluno 

colocar-se diante de questionamentos e pensar por si próprio, possibilitando o 

exercício do raciocínio lógico e não apenas o uso padronizado de regras. 
(LUPINACCI e BOTIN, 2004, p 3). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para os anos iniciais do 

ensino fundamental (PCNs) sugerem que os educadores devam promover em suas aulas 

situações de aprendizagem que possibilitem a construção de conhecimentos 

matemáticos, embasados na compreensão e na apropriação do significado dos conceitos. 

 

[...]possibilitar aos alunos mobilizarem conhecimentos e desenvolverem a 

capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance dentro e 

fora da sala de aula. Assim, os alunos terão oportunidades de ampliar seus 

conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como 

do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança (PCNs, 1998) 



19 
 

 

 

O conhecimento matemático desenvolvido pela humanidade foi sendo 

construídos ao longo dos anos como um meio de se resolver problemas. Diante dessa 

concepção, a problematização de conceitos, podem promover situações em que o aluno 

compreenda os processos envolvidos na resolução de um algoritmo, relacionando 

conceitos do sistema de numeração decimal e das operações aritméticas básicas. Para 

Charnay:  

A principal lição que deve ser considerada no ensino é a de que são os 

problemas que deram origem aos conhecimentos matemáticos, portanto são 

eles que dão sentido à matemática produzida. Por isso, a resolução de 

problemas é fundamental para que os alunos possam construir o sentido dos 

conceitos matemáticos. Charnay (1994, p.52). 

 

Na matemática, as situações problemas são aquelas em que usamos 

conhecimentos matemáticos para organizarmos nossa estrutura lógica até chegar a uma 

resposta adequada aquela situação, e é de estrema importância que o aluno entenda o 

enunciado antes de tentar resolver o problema. Outra questão importante na resolução 

de problemas são os exercícios e técnicas, pois assim o aluno desenvolve estratégia e 

habilidades para resolver cada vez mais problemas.   

Para a formulação de uma situação-problema, de acordo com Piaget (1977), 

seria necessário: 

 • Conhecer os conhecimentos prévios do aluno em relação ao tema; 

• Valorizar das estratégias pessoais de resolução, bem como sua troca com os 

demais colegas;  

• O professor deve planejar suas intervenções no ato da resolução; 

• O professor pode e deve nortear seus alunos para que compreendam e utilizem 

as boas estratégias desenvolvidas pelos seus colegas;  

• Os problemas devem ser criativos, reais ou fictícios;  

• Os problemas devem variar em suas situações didáticas. 

 

Com base neste pensamento, apresentaremos, como exemplo, uma problemática, 

cujo objetivo é estimular os alunos numa discussão entre os colegas, a partir de 

conhecimentos anteriormente estabelecidos.  
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Problema: José foi ao médico sentindo dores nas costas, o Dr. Marcelo receitou um 

remédio para José tratar de sua inflamação. Ao chegar à farmácia, José percebeu que o 

tal remédio era vendido em cartelas com 48 comprimidos. Lembrando que o Dr. 

Marcelo disse a José que ele precisava tomar 3 comprimidos por dia. Quantos dias de 

tratamento José conseguirá realizar, comprando apenas 1 cartela?  

 

Podemos observar que, em problemáticas como esta, mesmo sem conhecer a 

operação de divisão, a partir de conhecimentos anteriores, os alunos poderão chegar a 

uma resposta correta, ou pelo menos conseguirão discutir sobre o problema.  

Como sugere Piaget, cabe ao professor estimular o trabalho dos alunos, 

mediando às ideias e raciocínio apresentados. Possíveis obstáculos também podem 

auxiliar o professor na elaboração de outras atividades.  

 

3.2. O uso de materiais concretos 

 

Em geral nas primeiras séries do ensino fundamental, os alunos aprendem 

algumas noções vinculadas ao valor posicional dos números. Porém, a forma como as 

crianças compreendem e utilizam o sistema de numeração posicional, em geral, se dá a 

partir de situações experimentais levando-os a interpretar o zero no sistema como a 

ausência de elementos em detrimento de sua posição. Estas conclusões podem ser 

tomadas pelos próprios depoimentos de crianças que afirmam que o zero não vale nada. 

Acreditamos que a falta de ligação entre o significado do valor posicional dos números 

e a lógica dos algoritmos tradicionais para realizar as operações básicas seja um dos 

fatores do fracasso dos nossos alunos na realização destas operações. 

Ao tratar as operações a partir da decomposição dos números, podemos 

relacionar as propriedades destas operações com conhecimentos já adquiridos sobre o 

sistema posicional decimal, observe a figura abaixo. 
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Desta forma, o aluno compreenderá que a estrutura de formação do número, a 

partir da unidade, dezena, centena e etc., estão ligadas com a forma com que os 

algoritmos foram criados, incluindo o valor posicional do zero, como pode ser 

observado no exemplo acima.  

 

 

 

Acreditando que uns dos fatores que minimizem as dificuldades dos alunos é o 

entendimento de forma significativa do nosso sistema posicional.  

Considerando a importância do entendimento do sistema posicional para a 

aprendizagem dos algoritmos, em seguida, iremos apresentar um ábaco
5
, como uma 

ferramenta que auxilia na introdução inicial deste conceito.  

Este instrumento, muitas vezes com outras apresentações, foi muito utilizado na 

velha Grécia e ainda hoje continua a ser usado em toda a China e em certas regiões da 

Rússia. 

Usaremos o Ábaco Aberto, em sua forma mais genérica, consiste em um quadro 

que é dividido em certo número de colunas paralelas, representando cada coluna uma 

classe decimal distinta: unidades, dezenas, centenas, etc.  

                                                           
5 Ferramenta pedagógica disposta de uma série de contadores que servem para indicar a 

quantidade de unidades em cada classe que forma um número.A origem do nome não é clara, porém há 

quem o relacione com a palavra “abac”, que segundo os antigos semitas significa poeira. Outros creem 

que derivou do grego abax, que significa tábua ou placa. 
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O ábaco aberto
6
 é um material concreto no qual podemos representar o sistema 

de numeração decimal. É formado por pino que representam: unidades, dezenas, 

centenas e milhares (alguns ábacos abertos possuem ainda um pino para as dezenas de 

milhares).  

 

 

 

 

No sistema de numeração decimal, os agrupamentos são feitos de dez em dez e a 

ideia de valor posicional é uma regra básica que precisa ser compreendida. A falta de 

entendimento deste conceito gera grande dificuldade no entendimento nas operações 

entre números naturais. Por exemplo: O algarismo 1 representa no número 10, uma 

dezena, já no número 100, representa uma centena.  

Seguindo as ideias de Piaget, acreditamos que atividades envolvendo materiais 

concretos, fortaleçam a construção de conceitos significativamente.  

A representação de um número no ábaco é feita a partir de argolas colocadas nos 

pinos que representam as unidades, dezenas, centenas e milhares de um úmero. Assim o 

número 123 é representado por: 

 

 

 

                                                           
6
 As ilustrações de ábacos presentes neste trabalho foram feitas com auxílio do ábaco virtual desenvolvido 

pela Licenciatura em Pedagogia a Distância da UFRGS, o qual se encontra no site: 

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4/matematica/materiais/abaco_03.htm 
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O ábaco é potencialmente importante no tratamento do valor posicional do zero, 

em geral um grande problema para os alunos. Observe o exemplo abaixo que mostra os 

algarismos 1 e 0 (sendo a ausência de argola), com significados distintos e dependendo 

da sua posição: 

 

 

 

As atividades, elaboradas pelo professor devem conduzir o aluno na 

compreensão de que: 10 argolas agrupadas em um pino podem ser substituídas por uma 

argola no pino seguinte (à esquerda), mostrando assim, que dez unidades equivalem a 

uma dezena, e que 10 dezenas equivalem a uma centena e que 10 centenas equivalem a 

um mil. A partir destas ideias o professor poderá questionar seus alunos sobre o “valor” 

do zero em cada pino, veja alguns exemplos abaixo: 

 

Representação do número 500 no ábaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Representação do número 205 no ábaco.  
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Podemos observar que o número 205 no ábaco ficou com o pino da dezena 

vazia. Um aluno que não compreende a importância do zero poderia colocar os dois 

pinos da centena no pino da dezena, representando assim o número 25, quando a 

intenção seria representar o número 205. O professor deverá fazer alguns exemplos 

como este para ficar claro o fator no número zero e de suas representações em nosso 

sistema decimal. 

 

3.3. Adição e subtração por decomposição 

 
A decomposição de números facilita a compreensão de “truques” como “vai um” 

e “pede emprestado” dando significado às operações de soma e subtração. O professor 

não necessita sempre somar ou subtrair por decomposição, nossa sugestão é que seja 

feito apenas alguns exercícios em sala, para que os alunos obterem uma aprendizagem 

significa, em forma de âncora, como falamos anteriormente ao discutirmos sobre 

Ausubel.  

Para somar e subtrair por decomposição pode-se fazer o uso de alguns materiais 

concretos, como o ábaco e o material dourado.  
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Utilizando o ábaco na operação de soma: 

 

 

Nesta etapa, deve ficar claro para aluno que não podemos ter 11 “argolas” em 

um único “pino”, assim, 10 unidades = 1 dezena, o professor poderá mostrar aos alunos 

simultaneamente a conta no quadro, como mostra a figura abaixo.  
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Exemplo da utilizando o ábaco na operação de subtração: 

 

 

 

 

Os conceitos aditivos são fundamentais para a compreensão de conceitos 

multiplicativos. A utilização de jogos e de materiais concretos também são de extrema 

importância.  

Outra maneira de reforçar e estimular os conceitos aditivos é o estimulo do 

cálculo mental, retornando a discussão acima sobre resolução de problemas, o professor 

poderá criar situações que estimulem o cálculo mental, por exemplo: um aluno foi a um 

shopping com $50 reais e queria comprar um chocolate de $8 reais, uma camiseta de 

$25 reais e fazer um lanche que custa $15 reais. Os $50 reais seriam suficientes para 

todos os gastos desejados pelo aluno? O professor poderá estimular o cálculo sem o uso 

de lápis e papel, e discutir em sala de aula estratégias de resoluções mentais. 

Uma forma de tratar a memorização da tabuada de multiplicar é através da 

observação de padrões, como iremos propor no próximo item. 

 

3.4. A memorização da tabuada de multiplicação através da 

observação e padrões 

 

Mesmo considerando a importância da memorização de tabuadas, existem 

estratégias que favoreçam o entendimento de sua construção. Alguma destas técnicas é 

a partir da observação e exploração de padrões. 
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Atividades que estimulem a busca e a observação das regularidades que ocorrem 

nas tabuadas podem criar ambientes de pesquisas e discussões em grupo com os alunos. 

 Por exemplo, ao observamos as tabuadas de multiplicação de 2,4 e 8 podemos 

perceber vários padrões, dentre eles que uma é múltipla da outra e isso pode facilitar sua 

compreensão e pôr fim à memorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro exemplo. Nas tabuadas de multiplicação de 3,6 e 9. A tabuada de 6 é o 

dobro da tabuada de 3 e a tabuada de 9, por sua vez é o triplo da tabuada de 3. 

 

 Este tipo de atividades favorece uma comunicação criativa entre os alunos, pois 

não existe uma única resposta para a questão. 
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Outras questões também podem ser levantadas: a multiplicação de um número a 

partir da tabuada de outro número. 

 

 Observe que neste tipo de atividade, as propriedades das operações são 

utilizadas. 

 

3.5. Partição e Cotição  

 

O ato de dividir pode ter diferentes significados, a partição, ato de partir, na qual 

é dado um todo e a quantidade de partes em que o mesmo deve ser distribuído e o 

resultado é o valor de cada parte. A quotição/cotição consiste em dado um todo e o 

valor de cada parte que forma o todo, e o resultado consiste na quantidade de partes. 

Dois problemas de divisão que podem ser respondidos por meio da mesma operação de 

dividir. Podemos observar os exemplos abaixo, para melhor compreensão do tema. 

 

Problema 1) João está de mudança e deseja embalar igualmente seus 12 livros 

em 3 caixas iguais. Quantos livros, João colocará em cada caixa? 

 

Solução: Este é um problema de divisão como partição, ou seja, é dado o “todo” 

(12 livros) e a quantidade de parte na qual os livros devem ser substituídos (3 caixas).  

Cada caixa terá 4 livros. 

 

Observe agora, como seria o exemplo acima de fosse reescrito como um 

problema de cotição. 
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Problema 2) João esta de mudança e deseja embalar seus 12 livros em caixas que 

cabem apenas 3 livros. Quantas caixas, João irá precisar para embalar todos os seus 

livros?  

Solução: Este é um problema de divisão como medida, ou seja, é dado o “todo” 

(12 caixas) e o valor de cada parte que deverá formar o “todo” (3 livros por caixa). 

Estão guardados em 4 caixas. 

 

 

É importante nos problemas de partição e cotição que o aluno consiga interpretar 

corretamente o enunciado apresentado em algum contexto.  

A seguir apresentaremos problemas envolvendo o conceito de divisão que 

podem ser resolvidos utilizando o Material Dourado
7
. 

 

3.6. Proposta de situações problemas para algoritmo da divisão 

(utilizando material dourado) 

 

O material dourado é um dos materiais criados pela educado Maria Montessori, 

que nasceu em 1870, em Chiaravalle, Países Baixos. Maria Montessori foi médica, 

educadora e pedagogo, ela defendia o princípio da autoeducação
8
, onde o ambiente 

escolar deveria conter materiais didáticos que estimulassem a aprendizagem enquanto 

os professores deveriam interferir em apenas alguns momentos. 

O Material Dourado foi elaborado para auxiliar no ensino e a aprendizagem 

do sistema numeral posicional e das operações básicas. Os encontrados hoje e usados 

nas escolas, foi um pouco alterado por Lubienska de Lenval, seguidora de Montessori, 

que o construiu utilizando madeira. Este material é constituído por cubinhos que 

representam o número 1, barras que representam o número 10, placas que representam o 

                                                           
7 O material dourado é um dos materiais criados pela educado Maria Montessori, que nasceu em 1870, 

em Chiaravalle, Países Baixos. Médica, educadora e pedagoga defendia o princípio da  

 
8
 Autoeducação, onde o ambiente escolar deveria conter materiais didáticos que estimulassem a 

aprendizagem enquanto os professores deveriam interferir em apenas alguns momentos. 
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número 100 e o cubão, que representa o número 1000. Como podemos observar na 

figura abaixo. 

Figura 4 – Material Dourado 

 

 

O uso do Material Dourado pode ser um grande aliado no processo de ensino 

aprendizagem das operações básicas, pois possibilitam ao aluno manusear 

concretamente as operações. 

Iremos propor a resolução de uma problemática que pode servir como inspiração 

para professores, utilizando apenas o quadrado que representa o número 100, a barra 

que representa o número 10 e o cubinho que representa o número 1, como na figura 

abaixo, questão será resolvida utilizando o algoritmo da divisão, que é o enfoque deste 

trabalho. 

 

 

Exemplo: 

Rachel está organizando as 524 figurinha de sua filha e deseja guardar em 4 caixinhas 

que cabem a mesma quantidade de figurinhas, quantas figurinhas Rachel irá guardar em 

cada caixinha?  

 

Solução: O algoritmo que queremos resolver é: 
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Na primeira figura temos a representação por decomposição do número 524 (5 

centenas, 2 dezenas e 4 unidades). Na segunda figura, fazemos a “divisão de 5” por 4, e 

em seguida percebemos a necessidade de trocar a representação do quadrado maior do 

material dourado, que representa 100, pelo retângulo que representa 10, para fazermos a 

divisão. 

 

 

Neste processo, a ideia é que o aluno tenha o material dourado em mãos e 

poderá manipular de melhor maneira o objeto. O aluno deverá ir fazendo as trocas, que 

devem ser sempre auxiliadas pelo professor. 
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Podemos observar que a resposta desta divisão é 131, pois temos 1 quadrado na 

casa da centena, 3 retângulos na casa da dezena e um quadrado menor na casa da 

unidade, é importante que o aluno chegue a esta resposta tendo compreendido os passos 

dados. 

Em seguida trabalharemos as divisões exatas e não exatas, já utilizando o 

algoritmo. 

 

3.7. Divisão Exata e não exata 

 
Depois que o aluno compreender o procedimento da divisão utilizando o 

material dourado, é esperado que ele esteja mais preparado para compreender as etapas 

do algoritmo. Observe a divisão abaixo: 
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Dividimos o número     (  centenas,   dezenas e   unidades) por  . Portanto, 

concluímos que           com resto igual a zero.  

Devemos lembrar que é importante que o professor inicie, estas atividades, com 

divisões exatas e que o conceito do "zero” e suas diferentes representações sejam 

destacados.  

Observe abaixo um exemplo de divisão não exata:     (  centena,   dezena e   

unidades) dividido por  , resultado igual à     com resto  . 

 

 

Ao finalizar esses passos é esperado que aluno seja capaz de realizar o algoritmo 

da divisão compreendendo os passos. Porém, o conhecimento se dará de forma e tempo 

diferencia em cada indivíduo.  
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Conclusão 

 
Nossa experiência, como bolsista PIBID, nos mostrou que os alunos, tanto do 

Ensino Fundamental quando do Ensino Médio, apresentam grandes deficiências quando 

necessitam usar o algoritmo da divisão. Muitos terminam essa etapa escolar sem saber 

efetuá-la corretamente ou sem entender a lógica do processo, desta forma, no âmbito 

deste projeto, procuramos por ações que pudessem auxiliar os alunos numa 

aprendizagem mais efetiva deste conteúdo. Preocupada com estas questões, procuramos, 

direcionar nosso estudo a partir das pesquisas de teóricos que estudaram teorias de 

cognição.  

Acreditamos que práticas baseadas apenas na intuição do professor minimiza o 

caráter formador da escola. Becker (1993), em sua pesquisa sobre a epistemologia do 

professor, afirma que o docente que não possui fortemente uma teoria que subjaza sua 

prática, acaba por se deixar levar pelo senso comum e executa um ensino basicamente 

empirista e/ou apriorista, baseado na repetição e em receitas mágicas que acreditam 

levar a aprendizagem.  

Quando a intuição se torna a principal ferramenta de trabalho, o ensino perde sua 

função de incrementar a aprendizagem acabando por gerar uma reprodução da 

informação. A epistemologia genética de Jean Piaget e a teoria cognitiva de Ausubel 

nos mostra que para obtermos um conhecimento “verdadeiro” sobre um objeto, ele 

precisa fazer sentido de alguma forma. Piaget (1996) usa o termo de assimilação e 

acomodação, ou seja, ao nos depararmos com um novo conteúdo, o indivíduo analisa, 

depois assimila aquele novo conhecimento, e para Ausubel (1980) o conhecimento se dá 

em forma de “ancora”, ou seja, é sempre um somatório do novo objeto de conhecimento 

com os objetos já conhecidos e compreendidos anteriormente, em algum momento das 

nossas vidas.  

Baseado nestes autores, o mapa conceitual da divisão apresentado neste trabalho 

fornece uma visão da autora sobre os aspectos mais relevantes para se compreender 

significativamente o algoritmo da divisão. 

Em geral, o uso de mapas conceituais auxilia na organização de ideias e 

conceitos dispostos em uma de rede de proposições, de modo a apresentar mais 

claramente e de forma organizada a exposição do conhecimento segundo a compreensão 

cognitiva do seu idealizador. Sendo assim, atividades que solicitem que os alunos 

construam mapas conceituais também podem ser explorados pelo professor. Pois, além 
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de estimular o trabalho em grupo, o docente pode entender como está sendo feita a 

construção do raciocínio do aluno. Baseado nestas premissas, acreditamos que o uso de 

Mapas Conceituais na aprendizagem possibilita ao professor e ao aluno visualizar 

conceitos de forma mais estruturada. 

A partir do exposto acima, defendemos que o ensino dos algoritmos pode fazer 

sentido quando não são tratados apenas como um método, e sim associados a práticas 

que auxiliem no desenvolvimento criativo e significativo dos alunos. 
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