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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar o conhecimento e a prática dos professores 

que ensinam turmas de 6º ano do Ensino Fundamental acerca do conteúdo de divisão no 

conjunto dos números naturais na resolução de problemas de escolas estaduais do 

município de Mamanguape – PB. A pesquisa se caracteriza como um estudo exploratório 

e um estudo de caso. Foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas 

relacionadas ao perfil, a prática e o conhecimento acerca das ideias de divisão dos 

professores e de seus conhecimentos o que possibilitou uma melhor compreensão da 

prática desses professores. Com os resultados obtidos foi possível perceber que os 

professores desconhecem as ideias da operação de divisão, pelo fato de não conseguirem 

reconhecê-las nas questões propostas nem tampouco nos livros didáticos utilizados por 

eles. 

 

 

Palavras - chaves: Operação de Divisão; Resolução de problema; Conhecimento e 

Prática. 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to investigate the knowledge and practice of teachers who teach classes 

from 6th grade of elementary school about the content division with natural numbers in 

solving problems of public schools from Mamanguape - PB. The research is characterized 

as an exploratory study and a case study. A questionnaire with open and closed profile-

related questions, practice and knowledge about the ideas of division of teachers and their 

expertise which enabled a better understanding of the practice of these teachers was 

developed. With the results we realize that teachers are unaware of the ideas of division 

operation, by the fact that they can not recognize them in the proposed questions nor in 

textbooks used by them. 

 

Key - Words: OperationDivision; Problem solving; Knowledgeand Practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação do tema 

  As operações básicas são os primeiros conceitos que os estudantes discutem 

quando chegam à escola, isto é, no Ensino Fundamental em particular na Educação 

Infantil. Elas estão inseridas no bloco de conteúdos “Números e Operações” que 

compreende o estudo dos Números Naturais, Números Inteiros Positivos e Negativos, 

Números Racionais (com representações fracionárias e decimais), Números Irracionais 

juntamente com as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação.  

Em especial no 6º ano, antes de se estudar o conteúdo de divisão é visto primeiro 

o conjunto dos Números Naturais do Ensino Fundamental, os sistemas de numeração e 

só depois desses dois tópicos vem o trabalho com as operações que começa com a adição, 

depois a subtração, seguida da multiplicação e por fim a operação de divisão. 

No entanto, muitos estudos como o de Castela (2005) e Fonseca (2005) afirmam 

que dentre as operações básicas da matemática, a divisão dos números é um dos conteúdos 

mais difíceis de ser entendidos pelos estudantes na fase inicial do Ensino Fundamental 

comprometendo outros conteúdos matemáticos que necessitam deste conhecimento.  

 Percebemos, portanto, as dificuldades que muitos alunos têm de entender tal 

conteúdo, muitos deles terminam, inclusive, esta etapa de ensino sem entender como 

funciona essa operação. Esta defasagem na aprendizagem da matemática está muito 

ligada às metodologias de ensino que priorizam, muitas vezes, o ensino desta ciência de 

maneira mecânica no qual o aluno não consegue associar o que está se ensinando a 

situações do seu cotidiano. 

 Para que o aluno tenha uma aprendizagem mais significativa da divisão e que 

possivelmente possa construir seu próprio algoritmo e de maneiras diversificadas, a 

resolução de situações problemas de seu cotidiano, entre outras propostas, pode ser viável 

para o entendimento significativo desta operação. 

 A resolução de problemas tem caráter importantíssimo, pois com ela é possível 

desenvolver o raciocínio lógico e dedutivo do aluno. Porém o professor deve saber a 

melhor forma de trabalhar com esta metodologia, pois não é só propor uma situação e 

fazer outras parecidas para que os alunos respondam. É necessário que os problemas 

ajudem os estudantes a desenvolverem a capacidade de pensar, sem mecanizar o uso do 
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algoritmo (PAIVA e RÊGO, 2011). Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

(BRASIL, 1998) também advertem sobre este uso incorreto da resolução de problemas 

no ensino da Matemática: 

A interpretação equivocada de concepções pedagógicas também tem sido 

responsável por distorções na implementação das ideias inovadoras que 

aparecem em diferentes propostas. Assim, por exemplo, a abordagem de 

conceitos, ideias e métodos sob a perspectiva de resolução de problemas 

– ainda bastante desconhecida da grande maioria – quando é incorporada, 

aparece como um item isolado, desenvolvido paralelamente como 

aplicação da aprendizagem, a partir de listagens de problemas cuja 

resolução depende basicamente da escolha de técnicas ou formas de 

resolução memorizadas pelos alunos (BRASIL, 1998, p.22) 

 

 A partir dessa citação podemos constatar que só trabalhar a resolução de 

problemas em sala de aula não garante que a aula será inovadora.  A aprendizagem não 

se resume a Resolução de Problemas cuja proposta é basicamente mecânica. A resolução 

de problemas vai mais além, ela deve proporcionar o lado investigativo e dedutivo do 

aluno. 

Tampouco a utilização do livro didático é suficiente para melhorar o ensino da 

divisão. O professor deve estar preparado, isto é, utilizar e dispor de outros recursos que 

possam ajudar o processo de ensino aprendizagem, como por exemplo, os jogos, o uso de 

material concreto, e os recursos tecnológicos, entre outros.  

No entanto, bem sabemos que o professor é o maior responsável pelas atividades 

a serem desenvolvidas nas aulas como também é o mediador das aprendizagens dos seus 

alunos. Assim, a formação do professor deve oferecer uma base de conhecimentos que o 

permita buscar soluções para os problemas que aparecem no cotidiano da sua profissão 

de modo a ser um profissional competente.  

1.2  Problemática e Justificativa 

 

           Ao longo dos anos o ensino vem sofrendo inúmeras mudanças na quais o professor 

tem que se adequar para oferecer uma melhor aprendizagem aos alunos. Para Paiva e 

Rêgo (2011, p.6) é muito comum, nas salas de aulas de aula ouvir dos alunos, diante de 

problemas do tipo padrão, questionamentos como: “professor, qual é a conta?” ou 

“professor, a conta é de mais ou de menos”? Diante desses questionamentos o professor 

deve ser um mediador, principalmente com relação a disciplina de matemática que é 

considerada por muitos alunos uma das disciplinas mais difíceis de ser entendida. 
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 O Sistema Nacional de Avaliação Básica – SAEB, aplicado pelo Ministério de 

Educação – MEC, no qual a prova Brasil faz parte, apresenta em seu relatório dados e 

conclusões sobre a aprendizagem dos alunos. A partir de uma consulta votada para 

questões que envolvem a divisão com números naturais podemos dizer que os alunos 

apresentam dificuldades com questões relacionadas a esse assunto. Vejamos a seguir uma 

questão do SAEB (BRASIL, 2008): 

 

Figura 1– Questão do SAEB que envolve a operação de divisão 

 
Fonte: BRASIL(2008, p.139) 

 

           Observando a questão a presentada na Figura 1, é possível identificar que se trata 

de uma questão de divisão exata com ideia de partição. Definições que trataremos mais 

adiante. Levando em consideração a porcentagem de erros da questão que foi 48%, 

podemos concluir que os alunos não dominam essa operação, pois trata-se de uma questão 

muito simples e que a porcentagem de erros foi quase igual a de acertos. Isso nos confirma 

que esse conteúdo precisa de mais um pouco de atenção na sala de aula. 

 Outras pesquisas correlatas, como Borba e Selva (2006), evidenciam que alunos 

da 3ª e 5ª séries (4º e 6º anos) apresentaram dificuldades em tratar o resto nas divisões. 

Isso demonstra que a escola ainda não está preparada para trabalhar os conceitos de 

divisão, em sua plenitude, de maneira adequada. 

 Segundo a pesquisa de Castela (2005), ao analisar a divisão de números naturais 

o termo desta operação em que os alunos sentiram mais dificuldades em fazer a ligação 

com os demais termos foi o “resto”, pois eles não sabiam o que fazer com ele, pois muitas 

questões não eram de divisões exatas, porém todos os alunos da pesquisa conseguiram 

identificar nas questões contextualizadas que deveriam utilizar a operação de divisão para 

solucionar os problemas propostos.  
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Os PCN (BRASIL, 1998) também ratificam essa ideia ao afirmarem que a escola 

é o ambiente apropriado para desenvolver as capacidades de natureza prática dos 

estudantes: 

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam 

capacidades de natureza prática para lidar com a atividade matemática, 

o que lhes permite reconhecer problemas, buscar e selecionar 

informações, tomar decisões. Quando essa capacidade é potencializada 

pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado (BRASIL, 

2001, p.37).     

 

 Outro resultado apontado por algumas pesquisas é que quando é utilizada a conta 

armada da operação de divisão, logo aparecem as inúmeras dificuldades dos alunos, pois 

nesse processo também é necessário que os alunos saibam a operação de multiplicação e 

subtração, pois são operações fundamentais para resolver qualquer questão de divisão 

(PINHEIRO,2012, p.1)  

 Segundo Pinheiro (2012), só o ensino do algoritmo não adianta muito, pois os 

alunos precisam compreender, identificar e analisar os termos da operação, e em 

particular o resto, pois geralmente em muitos problemas ele faz parte da resposta.  

Diante deste cenário é pertinente questionarmos: os professores reconhecem os 

modelos quotativo e partitivo? Quais as orientações dos livros didáticos para o ensino da 

divisão? Os professores utilizam a Resolução de problemas para a aprendizagem deste 

conteúdo? Esperamos com a pesquisa que se apresenta responder às estes 

questionamentos investigando professores do 6º ano de escolas estaduais do município 

de Mamanguape no Estado da Paraíba. 

A escolha desse tema se deu por duas razões: a primeira, por meio de conversas 

informais com professores onde detectamos que em algumas escolas públicas que 

oferecem o Ensino Fundamental na cidade de Mamanguape os professores não utilizam 

metodologias favoráveis para a aprendizagem da divisão e que os estudantes têm muita 

dificuldade com relação a esse assunto. A segunda justificativa remete a nossa experiência 

no Ensino Fundamental e Médio como professora, onde sentimos a necessidade de busca 

por diversas estratégias para uma aprendizagem mais significativa para os alunos, 

especificamente sobre o tema da divisão.  
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar saberes e prática de professores sobre o ensino da divisão com números 

naturais no 6º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de 

Mamanguape. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir um perfil profissional dos professores de Matemática do 6º ano do 

Ensino Fundamental das escolas públicas do município de Mamanguape;  

 Analisar o livro didático das escolas participantes sobre a abordagem da divisão; 

 Apresentar problemas voltados para o ensino da divisão com números naturais e 

analisar junto aos professores a proposta dos problemas. 

 

1.4 Considerações Metodológicas 

 

           A partir dos objetivos apresentados e da forma como os dados serão coletados 

caracterizamos esta pesquisa como sendo um estudo exploratório. Segundo Gil (2010), o 

estudo exploratório, pode ser caracterizado por explicar fenômenos gerais e pouco 

estudado. De acordo com Selltiz et al (1967 apud Gil, 2002, p. 41), pesquisas 

exploratórias 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

 

Quanto à aquisição de dados este estudo se caracteriza por ser um estudo de caso. 

Por estudo de caso entendemos que é um método do tipo exploratório, descritivo e 

interpretativo, que busca fundamentos e explicações para determinado fato ou fenômeno 

da realidade empírica (OLIVEIRA, 2007). 

 A metodologia de ação caracteriza-se por dois momentos: o primeiro momento 

consistiu nas visitas às escolas estaduais do município de Mamanguape - PB com o 

objetivo de ter informações sobre horário de funcionamento, momentos para aplicação do 

estudo de campo, dentre outras questões que se fizeram necessárias. O segundo momento 

foi para aplicação de questionários com professores do 6º ano das escolas estaduais, este 
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se caracterizou por apresentar duas partes distintas, uma com perguntas que envolvem o 

perfil e outra sobre as práticas pedagógicas.  

O questionário para os professores foi composto pela parte inicial do perfil, onde 

as principais características como, tempo de ensino, se é formado na área que ensina, se 

é concursado, se gosta de ensinar a disciplina de Matemática, foram evidenciadas. 

Na segunda parte também tratamos da verificação das metodologias de ensino dos 

professores do 6º ano do Ensino Fundamental das escolas estaduais, ao lecionarem a 

divisão de conjuntos numéricos na matemática.  

Neste momento desejamos saber: quais as metodologias utilizadas pelos docentes; 

se utilizam da resolução de problemas nos conteúdos matemáticos; se eles identificam as 

dificuldades dos alunos em resolver problemas com divisões e se reconhecem o modelo 

partitivo e quotativo na divisão; se utilizam o livro didático frequentemente nas aulas. Por 

fim, os dados coletados na escola foram tratados estatisticamente e analisados 

qualitativamente. O questionário na íntegra encontra-se no Apêndice A. 

O levantamento de dados teve início no dia 30 de Julho com duração de 15 dias. 

Foram necessárias algumas visitas às escolas para que os professores pudessem responder 

o questionário proposto. 

Os sujeitos da pesquisa foram professores que ensinam o 6º ano do ensino 

Fundamental, totalizando 6 professores, distribuídos da seguinte maneira, por escolas: 3 

professores na Escola Estadual de Ensino Fundamental Umbelina Garcez, 2 professores 

na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profº Luiz Aprígio e 1 professor da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Profº Antônio Garcez, todas localizadas no 

município de Mamanguape no Estado da Paraíba. A escolha dos professores foi da 

seguinte maneira: foram escolhidos professores que ensinam alguma turma do 6º do 

Ensino Fundamental das escolas participantes da pesquisa, ao todo nas três escolas foram 

encontrados 6 professores que ensinam turmas de 6º ano e todos participaram da pesquisa. 

Os professores tiveram seus nomes preservados, mas os diferenciamos pelas letras 

A, B, C, D, E e F. 

A aplicação do questionário com os professores ocorreu nas próprias escolas, eles 

mesmos se prontificaram a responder o questionário na hora marcada pelos mesmos. 

Quando não entendiam algumas questões faziam algumas perguntas acerca do que se 

pedia no questionário. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Técnicas de divisão: perspectiva histórica 

 

Historicamente, falando de civilizações antigas como a egípcia e mesopotâmica  

sabemos que elas desenvolveram técnicas para realizar operações com números naturais. 

Segundo Boyer (2010) a operação aritmética fundamental no Egito era a adição. A 

multiplicação e divisão eram efetuadas por sucessivas duplicações (dobro), em especial 

na divisão o divisor era dobrado sucessivamente. Os egípcios tinham alcançado grande 

virtuosidade na aplicação do processo de duplicação (BOYER, 2010, p.10).  

Um exemplo dessa técnica de divisão, conhecido como método egípcio pode ser 

observado a seguir onde 753 é divido por 26.  

Figura 2– Divisão no Egito 

 

Fonte: EVES (2011, p.72) 

É observado que na primeira coluna a duplicação ocorre a partir do número 1, e 

vai até o 16, pois o número seguinte (32) é maior que o divisor 26. Na segunda coluna é 

observado que a duplicação ocorre a partir do 26 (representa o divisor), e vai até o 416, 

pois o próximo número seria 832, que é por sua vez maior que 753, logo não seria 

adequado usá-lo. 

Para obtermos o resultado dessa operação observamos que: 753 = 416+ 337 

No caso para obtermos o número 753 (corresponde ao dividendo), é necessário 

somar 416, que é a última duplicação da segunda coluna com o valor que falta para 

completar o número 753. Segue então que: 753 = 416 + 208 + 129 

 O número 208 corresponde a o valor da duplicação que antecede o valor de 416, 

e que consequentemente é somado com o valor que falta para completar o número 337, 
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que no caso trata-se do número 129. Logo a operação segue, então temos: 753 = 416 + 

208 + 104 + 25 

Com base nos cálculos anteriores é possível notar que o valor que antecede o 

número 208 na segunda coluna é o 104 que somado com 25 é o valor que faltava para 

completar o número 129. Por tanto é possível notar que o número 25 não se encaixa na 

próxima duplicação que antecede 104, que é o número 52, logo ele ultrapassa o número 

25. 

Observando a primeira coluna é possível notar que o número 416 corresponde a o 

número 16, o 208 corresponde a 8, e que 104 corresponde a 4, sendo assim somando esses 

três valores da primeira coluna  que são: 16, 8 e 4,obtemos o número 28, que no caso 

corresponde ao quociente, e o número 25 corresponde ao resto da operação.  

Outro método conhecido como método de riscar ou método do galeão (por sua 

semelhança com um navio).  Os árabes (e através deles os europeus mais tarde) parecem 

ter adotado a maior parte dos métodos aritméticos da Índia, e por isso é provável que esse 

esquema de divisão tenha origem na Índia. Nesse método o dividendo aparece no meio 

porque as subtrações são executadas cancelando dígitos e colocando as diferenças acima 

em vez de abaixo dos minuendos. Por isso o resto, aparece acima e à direita, em vez de 

embaixo (BOYER, 2010, p.148 -49).   Observe a seguir esse processo de divisão de 

tomando 44977 dividido por 382: 

Figura 3– Divisão: Método de galeão 

 

Fonte: BOYER (2010, p.159) 

 

 

      Observe que o dividendo está no meio do processo de divisão, enquanto o resto está 

acima sublinhado de vermelho, que seria no caso o número 283, enquanto o quociente é 

o número que está fora e do lado direito da operação, que no caso é o número 117. De 
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acordo com Salvador(2012), para resolver a operação descrita na figura do exemplo 

anterior, são necessários cinco passos, segue então a explicação: 

 

1º Passo: O valor do dividendo é colocado no meio, enquanto a direita fica reservado 

para o quociente e no lado esquerdo o divisor. Dividimos normalmente 449 por 382, que 

dará 1, e ele é escrito no lado direito do dividendo. 

 

382  │ 44977 │ 1 

 

2º Passo: Agora deve-se multiplicar o valor 1 por 382, que dará 382, e esse valor é 

colocado abaixo do número 449. Logo em seguida é feita a subtração 4 – 3 mentalmente, 

que dará 1, e esse valor é colocado acima do 4; o número 4 e o 3 são riscados(isso significa 

que será passado uma linha vertical em cada número eliminando-os), depois tenta-se 

subtrair 4 de 8 porém não é possível, logo é agrupado o 1 com o 4, que dará 14 e depois 

feito a subtração com o 8 que dá 6, logo ele é escrito acima do 4 enquanto o 1, 4 e 8 são 

riscados, e por fim é feito a subtração do 9 com o 2, que dará 7, e este valor é colocado 

acima do 9, e o 2 e o 9 são riscados. 

 

Figura 4–Divisão pelo método de Galeão: Desenvolvimento (parte 1) 

 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

3º Passo: Depois de feito todo o processo descrito no 2º passo, obtemos no lugar do 

dividendo o número 6777, e ele será nosso dividendo agora, logo vamos fazer a seguinte 

operação 677: 382 que dará 1, e esse valor é colocado no lado do quociente. Após isso, é 
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feita a multiplicação do encontrado com o 382, que dará 382, que é colocado abaixo do 

8, 2 e 7.Logo em seguida é feito mentalmente a operação 6 – 3 que dará 3, e o mesmo é 

colocado acima do 6, e é riscado o 6 e 3, depois é feita a subtração 7 – 8como não é 

possível resolver está operação diante dos número naturais, é riscado o 3 e é colocado 

acima dele o número 2, e é feito mentalmente 17 – 8 que dará 9, que o mesmo é colocado 

acima do 7;  e ele e o 8 são riscados, e por fim é feito mentalmente 7 – 2 que dará 5, e que 

o mesmo é colocado acima do 7, e ele e o 2 são riscados.  

 

Figura 5–Divisão pelo método de Galeão: Desenvolvimento (parte 2) 

 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

 

4º Passo: Nesse último passo é feito a divisão do número 2957 por 382 que dará 7, e que 

consequentemente é colocado no quociente, depois é feito a multiplicação de  7 x 382 que 

dará 2674 que é colocado abaixo do 3, 8, 2 e 7. Em seguida é feito mentalmente 2-2 que 

dará 0, e posteriormente é riscado o 2 em cima e embaixo, depois é feito mentalmente 9 

– 6 que dará 3, que o mesmo é colocado acima do 9 , que posteriormente ele  e o 6 são 

riscados; agora  é a vez de resolver a operação mentalmente 5 – 7como não dá, é riscado  

o 3, e colocado 2 acima do mesmo, em seguida é agrupado o 1 com o 5 que dará 15, após 

isso é feito mentalmente 15 – 7 que dará 8, o valor é colocado acima do 5, e é riscado o 

número 5 e 7, por fim , por fim é feito mentalmente 7 – 4 que dará 3, que é colocado o 

resultado acima do 7, e é riscado o 7 e o 4. 
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Figura 6–Divisão pelo método de Galeão: Desenvolvimento (parte final) 

 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

5 º Passo: Após todo o processo descrito, podemos concluir que o quociente é o 117, que 

no caso seria o número que ficaria sempre no lado direito e fora do processo descrito, e o 

resto é 283, que no caso seria o número que ficaria no lado direito e dentro da operação. 

      A partir dos processos de divisões descritos realizados por esses povos, podemos 

concluir que eles tinham naquela época o conhecimento de outras operações, e não só o 

conhecimento da divisão. No processo Egípcio é interessante ressaltar que para resolvê-

lo eles tinham que ter uma noção de dobro, isto é, de multiplicação, da adição e da 

decomposição de um determinado número, para só então resolver a operação de divisão. 

No método dos povos árabes eles utilizavam a operação de subtração com reserva e sem 

reserva e a operação de multiplicação para efetuar as divisões com números naturais. 

 

2.2  O ensino da divisão: a técnica e as dificuldades atuais 

 

O conceito de divisão é ensinado nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Geralmente a divisão só é vista depois das operações de adição, subtração e multiplicação, 

pois é uma das operações mais complicadas de serem entendidas pelos alunos, e também 

para que o professor trabalhe com ela de maneira adequada, o aluno tem que ter o 

conhecimento das outras operações, que é de fundamental importância para a 

aprendizagem do conceito desta operação em especifico. 

 A operação de divisão é ensinada nas escolas geralmente por meio de contas 

armadas. Os exemplos apresentados nas figuras a seguir são de algoritmos de divisão sem 

resto, com resto e com zero intercalado no quociente, que podem ser vistos na Figura 7. 
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Figura 7: Operação de divisão: Sem resto, com resto e com Zero Intercalado no 

Quociente  

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 Acreditamos que como é a última operação a ser trabalhada, ela não vem tendo a 

atenção devida e, assim, muitos alunos passam do ensino fundamental e chegam ao ensino 

médio sem entendê-la, e quando passam para uma situação problema a dificuldade 

aumenta, pois os alunos não sabem o que fazer com o resultado obtido. 

 Os PCN (BRASIL, 1998) exemplificam este fato, vejamos: 

Mesmo os alunos das séries mais adiantadas, que calculam 

corretamente, muitas vezes não sabem interpretar os números obtidos 

para dar resposta a um problema. Em situações como: Quantos ônibus 

de 36 lugares são necessários, no mínimo, para transportar1128 

passageiros, se nenhum ônibus pode transportar mais que 36 pessoas? 

É frequente aparecerem respostas como 31,333... ou 31, e não 32 que, 

no caso, é a correta. Além de não saberem interpretar os números, 

também é comum apresentarem dificuldade para ler, escrever e 

comparar números com vários dígitos (BRASIL, 1998, p.95). 

 Neste fragmento dos PCN é possível perceber que quando se trata de uma divisão 

não exata, e que relaciona com números decimais os alunos não conseguem dar uma 

resposta exata para o problema proposto. 

 Nas escolas, o ensino da divisão ocorre mais por meio do algoritmo, sem nenhuma 

relação com situações problemas e quando os alunos se deparam com eles surgem as 

seguintes indagações: Essa questão é de mais? É de menos? É de dividir? É de 

multiplicar? Eles não conseguem associar as situações com os seus respectivos 

algoritmos, e consequentemente, não entendem o que a questão pede. 

        Para Gregorutti (2009), é interessante relacionar os critérios de divisibilidade com o 

conceito de divisão, pois esses conhecimentos seriam a base para uma construção de um 

mecanismo mais favorável para o entendimento da resolução de divisões.  Através dos 

critérios de divisibilidade os alunos podem verificar se é possível dividir de forma exata 

ou não os valores propostos. 
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        Com base nos critérios de divisibilidade fica mais claro do aluno conseguir enxergar 

se o número pode ser ainda dividido ou não, e quais os possíveis valores para aquela 

determinada operação. 

 Diversas vezes quando os alunos resolvem um problema de divisão eles não 

conseguem perceber que se o resto for maior que o divisor, eles devem continuar 

resolvendo até encontrar um número menor que o divisor, porém eles desconsideram isto, 

pois quando eles encontram um resto qualquer eles dão por encerrado o problema. 

 Segundo outra pesquisa de Borba e Selva (2006) foi constatado que cerca de 69%  

dos problemas propostos aos alunos da 3ª série (4ºano)  conseguiam muito sucesso na 

resolução dos problemas por meio de pictografias (desenhos, riscos, entre outros). O 

algoritmo formal não era muito utilizado pelos alunos desta série, já os alunos da 5ª (6º 

ano) série preferiam o uso de representações formais, ensinadas na escola. 

        De acordo com o que já foi mencionado anteriormente, podemos perceber que os 

alunos do 6º ano de certa forma não utilizam com frequência desenhos para resolver as 

operações, eles ao invés de fazer desenhos que por sua vez pode dar mais trabalho para 

encontrar a solução de determinada operação, eles preferem fazer por meio do algoritmo 

formal. 

 

2.3 O ensino da divisão: os modelos quotativo e partitivo  

           A operação de divisão apresenta diferentes significados, isto é, diferentes idéias 

que são: partição (dividir igualmente) e quotição (medir).  

           A ideia de partição está associada ao significado de repartir um todo igualmente, 

segundo Toledo e Toledo (1997) essa seria a única ideia que geralmente as pessoas sabem 

a respeito de divisão. Temos a seguir um exemplo de um problema de divisão, que nos 

remete a ideia de partição, vejamos (VAN DE WALLE, 2009, p. 178): 

 

Marcos tem 24 maçãs. Ele quer distribuí-las igualmente entre seus 4 amigos. 

Quantas maçãs cada amigo receberá? 

           Neste exemplo é possível identificar claramente que temos um todo e que 

queremos reparti-lo em partes iguais. Vale ressaltar que temos a quantidade de indivíduos 
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que receberão as partes, porém não temos a quantidade do todo que cada um deverá 

receber. 

         Segundo Nicolodi (2009) nos problemas de divisão é interessante o aluno saber a 

que se refere o todo, “ [...] ou seja,  que o quociente a ser obtido se refere ao número de 

partes, que o dividendo é representado pelo todo, e que o divisor refere-se ao número de 

partes em que o todo vai ser dividido”(NICOLODI, 2009, p.9213) 

          A divisão com significado de quotição está ligada a ideia de medir. Vejamos a 

seguir um exemplo de divisão com significado de quotição (VAN DE WALLE, 2009, 

p.178): 

Marcos tem 24 maças. Ele as colocou em sacos contendo 6 maças cada.  

Quantos sacos Marcos usou? 

 

Neste exemplo é possível notar que temos um todo e o valor de cada parte que o 

forma, porém não temos a quantidade de partes, e isso o caracteriza como um problema 

de divisão por quotição. 

           Nos problemas por quotição, para que a criança consiga resolver esses problemas 

ela precisa considerar que “[...]o quociente a ser obtido refere-se ao número de partes em 

que o todo foi dividido, que o dividendo é representado pelo todo e que o divisor refere-

se ao tamanho das partes ´quotas` ” (NICOLODI, 2009, p.9213 – 14) 

Na pesquisa de Borba e Selva (2006) os problemas de divisão foram divididos em 

dois grandes grupos que são: partição (sem resto e com resto) e quotição (sem resto e com 

resto). Nos problemas de quotição sem resto o índice de sucesso foi bastante significativo, 

enquanto com resto o número de respostas incorretas foi muito alto; já no problema de 

partição sem resto os alunos tiveram melhor desempenho, na resolução muitos alunos 

utilizaram como recurso desenhos e outras formas não convencionais. 

De acordo com Toledo (1997) a operação de divisão com ideia de partição é a 

mais vista pelos alunos, logo os mesmos saem de determinadas séries(anos) com uma 

ideia fixa de que a divisão é só repartir em partes iguais, não tendo a noção de que além 

da ideia de partição também temos a ideia de quotição.  

 

2.4  O resto da divisão  

            De acordo com Almeida e Mourivaldo (2011), o resto numa divisão é a quantidade 

ou parte final que não pode ser dividida novamente em números inteiros por ser um 

número menor que o divisor.  
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 Na divisão exata não há resto. Já na divisão não exata sempre sobrará algo, isto é, 

nessa divisão o resto sempre é diferente de zero.  

 A divisão exata é o tipo de divisão em que os alunos conseguem compreender 

melhor, o que foi pedido no enunciado das questões, pois o resto sempre será zero, e logo 

ele não é confundido com o valor encontrado do quociente. Porém ainda existe uma 

grande parcela dos alunos que tem dificuldades neste tipo de operação. Vejamos a seguir 

um exemplo clássico de uma divisão exata (elaborado pela Pesquisadora): 

 

Pedro tem 12 carrinhos e quer dividi–los com os seus 2 amigos. Com quantos 

carrinhos cada um irá ficar? 

 

        Neste exemplo é possível perceber que a questão trata-se de uma divisão simples, e 

que não há resto, existe apenas uma quantidade igual para ambos os garotos, uma 

operação como essa é de fácil a compreensão, pois os alunos já estão acostumados com 

situações como estas em seu cotidiano, pois na escola diversos professores ensinam esta 

operação usando continhas de armar e efetuar, sem ter uma preocupação em 

contextualizá-la, para se aproximar mais da realidade dos alunos. 

      A divisão não exata é um tipo de divisão em que os alunos sentem mais dificuldades, 

porque muitas vezes não sabem o real significado atribuindo ao resto desta operação. 

      Vejamos a seguir um exemplo de divisão não exata (elaborado pela Pesquisadora): 

 

Pedro tem 15 sanduíches e quer transportá-los até a mesa de seus amigos, porém 

ele sabe que cada prato comporta 2 sanduíches. Quantos pratos são necessários 

para transportar todos os sanduíches? 

 

Neste exemplo é possível perceber que não se trata de uma divisão simples e sim 

de uma divisão não exata, e que logicamente sabemos que em operações como esta 

sempre sobrará um resto. Ainda neste exemplo é possível ver que sobrará um resto, e 

consequentemente ele fará parte da resposta para o problema proposto, no caso como já 

sabemos que um prato pode transportar até 2 sanduíches, no transporte de 15 será 

transportado 2 sanduíches em exatamente 7 pratos e sobrara um sanduíche, e ele será 

transportado também em um prato, já que um prato pode transportar até no máximo 2 
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sanduíches, assim concluímos que serão necessários para transportar 15 sanduíches 8 

pratos. 

 Na pesquisa de Selva e Borba (2006), foi possível ver que em uma questão 

parecida com esta, o aluno desprezou o resto, e usou apenas o quociente encontrado como 

resposta do problema proposto. Ainda na pesquisa de Selva e Borba (2006), foi possível 

perceber que a maioria dos alunos da 5ª série (6º ano) não tratou de forma adequada o 

resto, independentemente se era um problema de partição ou quotição. 

 

2.5  Divisão com zero intercalado no quociente 

 A divisão com zero intercalado no quociente é quando temos um valor(dividendo) 

e queremos dividir por outro (divisor) em que há necessidade de se acrescentar um zero 

no quociente. Vejamos a seguir um exemplo dessa divisão (elaboração da autora): 

 

Paulo foi almoçar com mais três amigos, sabendo que a conta deu R$ 428,00 e que 

o valor será dividido igualmente entre os quatro, quanto cada um pagou pelo 

almoço? 

 

 Geralmente a divisão ensinada nas escolas, não enfatiza as razões de acrescentar 

um zero no quociente, tornando a divisão um processo mecânico. Vejamos a seguir o 

processo de divisão com a explicação que leva em consideração o valor posicional dos 

números, e explicado passo a passo a sua utilização, de acordo com as orientações do 

livro de Leonardo (2010). Tomaremos como situação onde há a necessidade do zero 

intercalado. 

 No primeiro momento é explicado o valor posicional dos números no dividendo, 

depois é feito a divisão de 4 centenas por 4 que dá 1 centena e resto 0. O 1 é colocado no 

quociente no lugar dedicado as centenas, como mostra o esquema do algoritmo a seguir: 
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Figura 8–Inicio da divisão com zero intercalado no quociente 

 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

    No segundo momento dividimos 2 dezenas por 4. Como não há dezenas suficientes 

para fazer a divisão, colocamos 0 dezena no quociente. 

 Para finalizar, trocamos as 2 dezenas por 20 unidades e as somamos com as 8 já 

existentes no número. Dividimos as 28 unidades por 4, o que dá 7 unidades e resto 0, 

observe a finalização do esquema a seguir. 

Figura 9– Desenvolvimento e final da divisão com zero intercalado no quociente 

 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

             Dessa forma o aluno poderá entender de maneira clara o “Por que“ de se 

acrescentar o zero no quociente, sendo assim este seria o procedimento mais adequado 

para se trabalhar com o zero intercalado no quociente. 

  De acordo com a pesquisa de Santos (2010) alunos tiveram dúvidas e dificuldades 

com zero intercalado no quociente, eles fizeram o uso incorreto desse procedimento. 

 Vejamos a seguir o que Santos (2010) diz a respeito das dificuldades encontradas 

pelos alunos para resolverem problemas deste tipo: 

A dificuldade de efetuar cálculos que envolvem o zero no quociente 

pode estar relacionada ao entendimento do valor posicional dos 

números, trabalhado nas séries iniciais do ensino fundamental, que 

talvez não tenha sido compreendido adequadamente pelo aluno. 

(SANTOS, 2010, p.50) 
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        Com base neste trecho é possível notar que a dificuldade dos alunos com os cálculos 

que envolvem zero no quociente, vem da base, isto é, das séries iniciais, que lá eles não 

conseguiram aprender de maneira correta, e este conteúdo tem uma grande ligação com 

o valor posicional dos números. Entendemos que este assunto deveria ter tido uma 

atenção em especial, pois se o aluno não entende pode acarretar em enormes dificuldades 

na aprendizagem de outros conteúdos ligados a ele no futuro.  

2.6 O ensino de divisão: perspectiva dos livros didáticos 

 

         O livro didático (LD) é um recurso que o professor geralmente utiliza para preparar 

e ministrar aulas. De acordo com Programa Nacional do Livro Didático – PNDL 

(BRASIL, 2008), temos, sobre o LD que: 

Ser o roteiro ou o plano detalhado para aulas e cursos é uma das funções 

mais conhecidas do LD, no Brasil. Na medida em que pretenda 

funcionar como um manual, todo LD deve desempenhar correta e 

adequadamente essa função; mas não pode prescindir do professor; ou 

seja, não pode transformar vocês, professores, em simples monitores do 

livro. (BRASIL, 2008, p. 19) 

 

        Com base na citação acima podemos concluir que o LD não pode ser considerado 

apenas um manual que fornece todas as instruções para o professor. O mesmo deve tomá-

lo como base, mas ele deve procurar outros recursos além do LD, pois se ele só tomar o 

livro como manual ele será um mero monitor do livro, e não um professor.  

Vejamos a seguir como o livro de Fábio Martins Leonardo intitulado Matemática 

do 6º ano de 2010 do Projeto Araribá aborda a divisão, a escolha desse livro se deve ao 

fato dele ser o livro adotado por todas as escola participantes da pesquisa. 

Observando a seguir o fragmento do livro é possível notar que o autor aborda o 

conceito divisão por meio de uma situação problema em que envolve o modelo partitivo 

de divisão, não é feita nenhuma definição formal do conceito de divisão, apenas é 

mostrado a situação problema e sua resolução. 
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Figura 10–Divisão com números naturais 

 

Fonte: LEONARDO, Fábio Martins (2010, p.59) 

 

 

         A seguir o livro aborda uma segunda situação problema que agora envolve o modelo 

de quotativo da divisão com resto e uma terceira situação problema mostrando uma 

divisão sem resto, vejamos: 

Figura 11 - Divisão com números naturais (Situação 2) 

 
Fonte: LEONARDO, Fábio Martins (2010, p.60) 
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Figura 12–Divisão com números naturais (Situação 3) 

 
Fonte: LEONARDO, Fábio Martins( 2010, p.60) 

 

 Neste trecho do livro é possível notar que na segunda situação problema, o autor 

para exemplificar o modelo de divisão quotativo ele faz o desenho para esclarecer a 

situação, já na terceira situação o autor faz questão de dizer que o resto é zero, porém não 

é dado nenhum conceito do que seria uma divisão por partição ou quotição, ele mostra 

apenas as situações. 

 Com base nas figuras 10, 11 e 12, é possível perceber que o autor utilizou para 

iniciar o conteúdo de divisão algumas situações problemas com a ideia de partição 

mostrado na figura 10 e a ideia de quotição mostrado na figura 11. Já na figura 12 tratou 

de uma situação problema envolvendo uma divisão exata, é interessante ver que o livro 

trata muito bem estas duas ideias de divisão. 

 O autor faz uma breve explicação do que seria uma divisão exata e não exata e 

mostra exemplos desses tipos de divisões com a identificação de cada elemento (ou 

termo), onde o qual ele chama de dividendo, divisor, quociente e resto da divisão.  
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Figura 13–Conceito de divisão exata e não exata 

 
Fonte: LEONARDO, Fábio Martins (2010, p.60) 

 

A seguir é apresentada uma atividade com dinheiro (cédulas e moedas), uma 

atividade muito interessante, em que o aluno usa o artifício de trocas para resolver a 

divisão do dinheiro. 

Este problema é interessante, pois se trata de uma divisão com dinheiro, um objeto 

do cotidiano dos alunos. É um modelo de divisão com ideia de partição e é uma situação 

que trabalha com o valor posicional dos números onde é possível fazer trocas de notas 

maiores por notas de menores valores. Após esta atividade o livro traz algumas divisões 

nas próximas atividades levando em conta o valor posicional dos números. 

Figura 14 - Atividade com dinheiro 

 

Fonte: LEONARDO, Fábio Martins (2010, p.61) 

 Foram encontradas orientações no livro para a divisão com zero intercalado, 

porém não foi encontrada nenhuma situação problema para exemplificar o fato. 
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2.7 Resoluções de Problemas no Ensino da divisão 

O uso da resolução de problemas para o ensino da divisão é um excelente recurso 

metodológico, mas não é o único, pois existem outros. Porém só a resolução de problemas 

em si, não adianta em nada se o professor não estiver preparado para ministrar uma aula 

com este recurso metodológico.Com relação ao uso da resolução de problema, Imenes e 

Lellis (2012) destacam: 

 

Considerada um método de ensino, a resolução de problemas é alvo de 

várias interpretações. A ideia comum a todas elas é que os alunos devem 

construir o conhecimento matemático com base em problemas. Aqui, 

muitas vezes, eles são propostos antes da teoria, o que difere da prática 

habitual, em que problemas (ou, mais frequentemente, exercícios de 

cálculo) servem apenas para verificar se o aluno reproduz o que foi 

ensinado. (IMENES; LELLIS, Guia do Professor, 2012, p.6) 

          Com base neste trecho é possível perceber que a resolução de problemas pode ser 

interpretada de diferentes maneiras, e que deve-se ter cuidado ao trabalhá-la, pois de 

maneira incorreta não fará efeito nenhum na aprendizagem, pois será apenas um mero 

exercício de reprodução do que foi aprendido em sala de aula.  

         Temos a seguir algumas orientações nos PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 

1998), a respeito da resolução de problemas: 

 A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não 

a definição. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e 

métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 

problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver 

algum tipo de estratégia para resolvê-las; 

 O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de 

forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há 

problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão que 

lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada ; (BRASIL, 

1998, p.40 e 41) 

 

Como mencionado no documento, a situação-problema é o ponto de partida, isto é, um 

método de motivação para iniciar determinado conteúdo, e deve ser pensado nas situações 

que serão propostas, pois não é qualquer situação que faz com que os alunos construam 

diversas estratégias para resolvê-lo. 

 Um problema é com certeza um meio de aprendizagem quando trabalhado de 

maneira adequada, pois se o aluno resolvê-lo de maneira mecânica com apenas aplicações 
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de fórmulas em nada contribuirá em sala de aula, pois só é considerado uma situação 

problema, se levar o aluno a pensar a criar diferentes possibilidades de resolução. 

 Quando proposto uma situação problema é interessante, que quando o aluno 

obtiver a solução, ele seja questionado para gerar a partir daquela solução novos 

questionamentos. 

  Vejamos a seguir o que os PCN (BRASIL, 1998), dizem a respeito dessa prática: 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 

questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de 

novos problemas, a formular problemas a partir de determinadas 

informações, a analisar problemas abertos. Que admitem diferentes 

respostas em função de certas condições, evidencia uma concepção de 

ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, 

mas pela via da ação refletida que constrói conhecimentos. ( BRASIL, 

1998, p.42) 

 

  Com base no trecho é possível perceber que quando o aluno é estimulado a 

questionar resultados obtidos nas situações problemas propostas pelo professor, ele vai 

abrir caminhos para a construção do seu próprio conhecimento matemático, ela vai sair 

da maneira mecânica, de apenas responder de acordo com o professor, isto é, uma mera 

reprodução de conhecimentos seguindo para o desenvolver de diferentes estratégias. 

   Temos a seguir uma colocação de Sousa (sem data) a respeito do insucesso de se 

utilizar a resolução de problemas: 

Hoje todos os alunos aprendem a resolver problemas matemáticos. Ao 

mesmo tempo, a resolução de problemas vem contribuindo para o 

insucesso escolar. De modo geral, os problemas trabalhados em sala de 

aula são exercícios repetitivos para fixar os conteúdos que acabaram de 

ser estudados, motivando o uso de procedimentos padronizados para 

serem utilizados na resolução de problemas semelhantes. Essa atividade 

não desenvolve no aluno, a capacidade de transpor o raciocínio 

utilizado para o estudo de outros assuntos. (SOUSA, sem data, p.3) 

 

 O trecho citado acima mostra que nem sem sempre o uso de problemas em sala 

de aula é um facilitador da aprendizagem, pois vai depender do problema e da 

metodologia que está sendo apresentada. Vejamos agora a visão de Romanatto (2012) a 

respeito da resolução de problemas como metodologia de ensino: 

A resolução de problemas, como metodologia de ensino da Matemática, 

pode fazer com que os conceitos e princípios matemáticos fiquem mais 

compreensivos para os estudantes uma vez que eles serão elaborados, 

adquiridos, investigados de maneira ativa e significativa. É a 

apropriação compreensiva do conteúdo, pois é uma Matemática mais 

qualitativa em destaque.Essa metodologia de ensino permite a 

representação do problema que é, quase sempre, diferente da 

representação da solução (regras, fórmulas, algoritmos). A 

representação do problema (desenhos, esquemas, diagramas, etc.)ajuda 
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a expressão dos raciocínios utilizados na resolução dos problemas 

propostos (ROMANATTO,2012,p.5). 

 

 De acordo com a citação acima, é possível perceber que a resolução de problemas 

é fundamental na aprendizagem de conceitos considerados meramente abstratos da 

matemática, o aluno através dela passara a pensar em possíveis soluções para os 

problemas propostos, utilizando muitas vezes os desenhos como recursos, deixando de 

lado fórmulas que são decoradas e, consequentemente, são esquecidas. 

   Segundo Polya (1995), para resolver um problema são necessárias quatro etapas 

que são:1ª Etapa: Compreender o problema; 2ª Etapa: Traçar um plano; 3ª Etapa: Colocar 

o plano em prática; 4ª Etapa: Comprovar os resultados 

      Na etapa de compreender o problema, segundo Polya(1995), é necessário ler o 

enunciado com os alunos, identificar o que é fornecido no problema, e o que se quer saber. 

  Já na etapa de traçar um plano, com forme Polya(1995) é coerente resolver com 

os alunos alguns problemas parecidos, verificar se é possível resolver por partes e 

determinar quais operações matemáticas são adequadas na resolução do problema. 

 Enquanto na etapa de colocar o plano em prática, de acordo com Polya(1995), é 

interessante executar o plano já traçado anteriormente, encontrar as dificuldades com eles, 

e caso necessário voltar ao princípio e verificar o que se obtém com cada passo. 

 Por fim na etapa de compreender os resultados, segundo Polya(1995), é 

conveniente ler o enunciado novamente e verificar se a solução encontrada corresponde 

ao que se pede no problema.  

A seguir apresentaremos um problema como exemplo de proposta para o ensino 

da divisão por meio da metodologia da Resolução de problemas. Trata-se de um contexto 

que envolve a divisão utilizando dinheiro de mentira, baseado no livro de 

Leonardo(2010), tentamos nos aprofundar na proposta apresentada no livro. 

Nessa atividade o professor deverá separar os alunos em grupos (a quantidade fica a 

critério do professor) depois ele irá propor que um dos alunos seja o caixa, isto é, ele 

dividirá o dinheiro, e os outros podem ajudar intervindo e o professor pode criar diversas 

situações problemas, vejamos a seguir a algumas: 

 Supondo que o professor dividiu a sala em grupos de 5 alunos, sabendo que um 

deles será o caixa, e o caixa terá a missão de dividir  R$ 280,00 entre os quatro 

alunos, sabendo que no caixa só há 3 notas de R$ 100,00, 4 de R$ 50,00 e 20 notas 

de R$ 10,00  e 10 notas de R$ 20,00. Como o caixa fará a divisão, sabendo que 
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cada aluno deverá receber a quantidade mínima de notas,e quantos reais cada 

aluno receberá? 

 Com base na situação descrita anteriormente existe mais de uma possibilidade de 

fazer essa divisão? Se sim cite pelo menos duas. 

 Se um aluno tem uma quantia de R$ 324 e terá que dividir com seus dois amigos, 

sabendo que ele possui 3 notas de R$ 100,00, uma de R$ 20,00 e quatro moedas 

de R$ 1,00. Quantos reais cada um irá receber? Explique como foi feita esta 

divisão. 

 Supondo que a professora forneça uma quantia de R$ 70,00 para cada grupo de 

aluno, e eles terão que comprar o número máximo de caixas de bombons possíveis 

com esse valor levando em consideração os preços nas lojas. Então, quantas caixas 

de bombons é possível comprar gastando o mínimo de dinheiro? 

  Para resolver a primeira situação o aluno terá que fazer algumas trocas de dinheiro, 

para só então fazer a divisão entre os alunos, e ele terá que escolher a maneira que usará 

menos notas, com essa atividade o aluno poderá descobrir diversas estratégias de 

resolução, vejamos a seguir uma possível solução para esta situação de acordo com a 

heurística de Polya(1995): 

          Segundo Polya(1995), primeiro temos que compreender o problema, “o que o 

problema quer saber? Quais são os dados fornecido no problema”? 

         Nesta situação, queremos saber qual será a quantidade mínima de notas e quantos 

reais cada aluno deverá receber, uma vez que foi fornecido uma quantidade de notas de 

diversos valores. 

        No segundo momento, segundo Polya(1995), temos que traçar um plano para a 

situação problema, vamos tentar dividir 280 reais por 4 alunos. 

         No terceiro momento segundo Polya(1995), temos que executar o plano. Temos 

que dividir R$ 280,00 por 4 alunos e terá que usar a quantidade mínima de notas, então 

usaremos 4 notas de R$ 50,00 e 4 notas de R$ 20,00, cada um aluno receberá R$ 70,00. 

        No quarto momento segundo Polya(1995), temos que comprovar o resultado 

encontrado e se corresponde com o que o problema queria saber. Primeiro veremos a 

conclusão a respeito do número mínimo de notas usadas na divisão, usamos 4 notas de 

R$ 50,00 a nota maior para a possível de divisão, e 4 notas de R$ 20,00, poderíamos ter 

utilizado também no lugar das notas de R$ 20,00 as de R$ 10,00, porém se usássemos 

não seria mais o número mínimo de notas, pois usaríamos na divisão um total de 12 notas. 
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Portanto, podemos concluir que a quantidade mínima de notas são 8 notas, que 

corresponde a R$ 70,00 para cada aluno uma nota de R$ 50,00 e uma de R$ 20,00.  

 Para as situações seguintes, o professor também pode conduzir a aula usando a 

heurística de Polya. Na segunda situação que envolve também o contexto da primeira 

descrita anteriormente, é pedido que o aluno demonstre duas possibilidades de dividir a 

mesma quantidade de dinheiro para a mesma quantidade de alunos. Uma solução seria a 

seguinte: 

 1ª possibilidade: cada aluno receberá 1 nota de R$ 50,00 e uma de R$ 20,00, que 

totalizaria R$ 70,00 para cada. 

 2ª possibilidade: cada aluno receberá 1 nota de R$ 50,00 e duas de R$ 10,00, que 

totalizaria R$ 70,00 para cada. 

  No entanto existem diversas possíveis soluções, pois a solução do problema vai 

depender da criatividade do aluno. 

  Na terceira situação o aluno terá que dividir R$ 324,00 pra três pessoas. Vejamos 

como ele poderá fazer isso. Se ele tem 3 notas de R$ 100,00, logo cada aluno receberá 

uma nota de R$ 100,00, após isso ele terá que dividir R$ 24,00 pelos 3 amigos, sabendo 

que ele só tem uma nota de R$ 20,00 e quatro de R$ 1,00, logo ele terá que trocar a nota 

de R$20,00 por vinte moedas de R$ 1,00 para só então continuar a divisão, logo cada 

aluno receberá ainda oito moedas de R$ 1,00, totalizando exatamente R$ 108 reais  para 

cada um. O professor poderá encaminhar para alunos está situação utilizando a heurística 

de Polya, com situação também o professor poderá explorar o valor posicional dos 

números.  

   A última situação proposta é por sua vez a mais dinâmica, pois os alunos terão que 

ir as lojas de bombons e fazer a compra mais favorável para conseguir uma quantidade 

máxima de caixas de bombons com a quantia fornecida pela professora. 

  Como, por exemplo se em uma loja a caixa de bombons custar 7 reais, quantos daria 

para comprar com esse valor, levando em consideração a quantia fornecida inicialmente 

pela professora, logo eles teriam que dividir o valo de R$ 70, 00 por R$ 7,00, que dará 

para comprar 10 caixas de bombons. 

  Esse material é interessante, pois pode-se trabalhar também com ideia de quotição, 

exemplo, “Quantas notas de R$ 2,00, cabem em R$ 10,00”?. Podemos então sugerir uma 

situação mais complicada, exemplo, “Quantas notas de R$ 2,00, cabem em R$ 480,00”? 

Essa é uma questão que exige um pensamento mais apurado, para saber que procedimento 

irá usar para resolvê-la, que fará com que os alunos pensem. 
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         Essas atividades são apenas sugestões de procedimentos metodológicos para que 

a aula fique mais envolvente e dinâmica, e que podem ser adaptadas para outros assuntos 

da matemática, basta o professor ter criatividade, e que seja sempre um bom pesquisador, 

para deixar transformar suas aulas geralmente tradicionais em aulas mais cativantes e 

envolventes. 
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3         RESULTADOS DO ESTUDO 

 

 

 

Neste momento será apresentado o perfil dos professores das escolas estaduais do 

município de Mamanguape e também serão apresentados os dados levantados as e 

conclusões a respeito da prática e conhecimento acerca do conteúdo de divisão no 

conjunto dos números naturais desses professores associados a resolução de problemas. 

 

3.1         Perfil do professor de Matemática 

 

Sobre o perfil dos seis professores de Matemática entrevistados, a maioria (83,3%) 

dos professores tem mais de 4 anos de experiência como docente, estes dados podem ser 

comprovados na Tabela 1. 

Tabela 1– Dados pessoais: Anos de Experiência como docente 

Anos Nº de professores Frequência relativa (%) 

1-3 1 16,7% 

4-6 2 33,3% 

7-9 2 33,3% 

10-12 1 16,7% 

Total 6 100% 
Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

De acordo com os dados obtidos relacionados a formação do professor, foi 

constatado que a maioria (83,3%) dos professores pesquisados possuem formação 

superior em Matemática, que pode ser evidenciada na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Dados Sobre Formação do Professor: Você possui formação superior em Matemática? 

Resposta Nº de professores Frequência relativa (%) 

Sim 5 83,3% 

Não 1 16,7% 

Total 6 100% 

Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

Ainda a respeito do tópico relacionado a formação do professor, com relação a 

pergunta “Além do curso da graduação possui ou está cursando na área de especialização, 

mestrado ou doutorado?”, foi evidenciado que a cerca de 66,7% dos professores tem 

especialização que corresponde a maioria dos entrevistados, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3– Dados Sobre a Formação do Professor: Além da graduação, você possui ou está 

cursando na área: 

Formação Nº de Professores Frequência Relativa (%) 

Especialização 4 66,7% 

Mestrado 0 0,0% 

Doutorado 0 0,0% 

Nenhum 2 33,3% 

Total 6 100% 
       Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

A respeito da pergunta: “é um professor concursado?”, a maioria dos professores 

que corresponde a 83,3% responderam que sim, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Dados Sobre a Formação do Professor: É um professor concursado? 

Respostas Nº de professores Frequência relativa(%) 

Sim 5 83,3% 

Não 1 16,7% 

Total 6 100% 
       Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

            Coma respeito da atuação dos professores nas escolas pesquisadas, o tempo de 

ensino predominante foi de 1 a 3 anos, que corresponde a 66,7% dos professore e que 

pode ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5– Dados sobre a atuação do professor na escola: Tempo de ensino na escola pesquisada 

Anos Nº de Professores Frequência Relativa(%) 

1-3 4 66,7% 

4-6 2 33,3% 

7-9 0 0,0% 

Total 6 100% 
      Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

             Em relação a pergunta “ Quantas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental você 

leciona?”, cerca de 83,3% dos professores pesquisados tem de 1 a 2 turmas, que 

corresponde a maioria, vejamos estes dados na Tabela 6. 

 

Tabela 6– Dados Sobre atuação do professor: Quantas turmas de 6º ano do Ensino Fundamental 

você leciona? 

Respostas Nº de professores Frequência relativa(%) 

1-2 5 83,3% 

3-4 1 16,7% 

Total 6 100% 
       Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 
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Sobre a pergunta se os professores “gostam de ensinar a disciplina de 

Matemática”, a cerca de 100% responderam que sim, e isso é uma resposta satisfatória, 

pois eles gostam do que fazem. 

 

3.2  Conhecimento e prática dos professores  

 

Neste momento serão apresentadas as respostas dos professores das escolas 

participantes relativas ao questionário que teve por objetivo conhecer a prática e o 

conhecimento dos professores acerca do conteúdo de divisão no conjunto dos números 

naturais. O questionário é formado por 10 questões sendo 05 de múltiplas escolhas e 05 

de analise de atividade proposta, situações problemas e do livro didático. 

Na primeira questão da parte relacionada a prática do professor de Matemática, 

todos responderam que utilizam a resolução de problemas como recurso na aprendizagem 

da divisão no conjunto dos números naturais, a maioria dos professores mencionaram que 

utilizam a resolução de problemas quando iniciam o conteúdo e geralmente por meio de 

situações que envolvem o cotidiano dos alunos. Vejamos as respostas dadas por alguns 

professores na Figuras15, 16 e 17. 

Figura 15-  Resposta do professor A 

 
Fonte: Questionário 

 

A partir desta resposta podemos perceber que o professor trabalha com situações 

problemas todas envolvidas com  o cotidiano dos alunos, isso é interessante, pois com 

essa situações o professor passa a dar um significado para o conteúdo que os alunos estão 

estudando, é uma estratégia viável e motivadora quando ele diz que faz uma leitura 

compartilhada e que analisa as estratégias que os alunos usaram para resolver os 

problemas propostos, onde o qual ele demonstra que trabalha com erro do aluno, e não o 

descarta. 

A seguir, sobre a resposta do professor B, podemos verificar que ele utiliza a 

resolução de problemas na aprendizagem da divisão com números naturais, e que ele 
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utiliza este recurso no inicio do conteúdo, talvez para motivar os alunos, e que ele utiliza 

situações do cotidiano, para que os alunos compreendam melhor o conteúdo de divisão. 

Figura 16 -Resposta do professor B 

 
Fonte: Questionário 

 

 

A resposta do professor C também foi satisfatória ao uso da resolução de 

problemas como recurso no ensino de divisão. Ele menciona que entende que a resolução 

de problemas deve ser introduzida quando se quer iniciar um conteúdo ou aprofundar 

conteúdos já vistos, no caso com relação ao 6º ano do Ensino Fundamental ele afirma 

que os alunos já viram este conteúdo em anos passados, e que usa as situações problemas 

apenas para aprofundar os conhecimentos dos alunos. 

Figura 17-Resposta do professor C 

 

 
Fonte: Questionário 

 

  Com relação a pergunta 10 do questionário: Na sua opinião, o livro didático do 6º 

ano aborda de forma satisfatória a resolução de problemas com divisão no conjunto dos 

números naturais? Nesta questão a resposta sim foi a mais apresentada pelos professores, 

vejamos este dado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Na sua opinião, o livro didático do 6º ano aborda de forma satisfatória a resolução 

de problemas com divisão no conjunto dos números naturais? 

 

Respostas Nº de professores Frequência relativa (%) 

Sim 5 83,3% 

Não 1 16,7% 

Total 6 100% 

       Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

  Vejamos agora as justificativas de alguns professores com relação a esta pergunta 

10. 

Figura 18 -Resposta do professor D 

 
Fonte: Questionário 

 

  De acordo com a resposta deste professor é possível notar que ele realmente 

reconhece o que o livro aborda a respeito do conteúdo de divisão. Com a nossa análise do 

mesmo foi constatado que realmente ele apresenta situações problemas introduzindo o 

conteúdo de divisão, e que essas situações apresentam duas ideias distintas da operação 

de divisão, no caso a resposta do professor foi de acordo com a nossa análise do livro 

didático. 

Com base na resposta do professor E é possível perceber que há uma divergência 

nas ideias, pois ele marcou que o livro aborda de maneira satisfatória a resolução de 

problemas no conteúdo de divisão, porém menciona que é necessário buscar outras 

situações, com essas palavras ele demonstra que o livro não é satisfatório. 
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Figura 19 - Resposta do professor E 

 
Fonte: Questionário 

 

 

 Com relação a resposta dada pelo professor A, a seguir, é possível notar que ele 

não avaliou de maneira coerente o conteúdo de divisão, pois o livro não traz a parte 

histórica com relação a este conteúdo de acordo com a nossa análise. 

Figura 20 - Resposta do professor A 

 
Fonte: Questionário 

 

A resposta do professor B foi a única resposta negativa a respeito da resolução de 

problemas no conteúdo da divisão no livro didático. Essa resposta foi incoerente com a 

nossa análise do livro didático, pois ele aborda diversas situações problemas, para que o 

aluno possa interpretar e consequentemente descobrir o resultado do problema proposto. 

De acordo com a nossa analise o livro aborda muito bem este conteúdo, e possui uma 

linguagem acessível para que os alunos entendam o mesmo de maneira satisfatória, só 

reforçando o livro analisado é o mesmo adotado por todas as escolas participantes da 

pesquisa, talvez este professor nem utiliza este livro adotado pela escola. Com relação as 

ideias da operação de divisão, estas deveriam ser reconhecidas por todos os professores, 

independente do livro. 
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Figura 21 -Resposta do professor B 

 
Fonte: Questionário 

 

 

Em relação a pergunta 11 do questionário, foi possível perceber que alguns 

professores utilizam outros livros como fontes de consulta para abordar a divisão com 

números naturais, que corresponde a 66,7 %, do total de professores participantes. 

Vejamos a Tabela 8. 

 

Tabela 8 –Utiliza outras fontes para abordar a resolução de problemas com divisão no conjunto 

dos números naturais? 

Respostas Nº de professores Frequência relativa(%) 

Sim 4 66,7% 

Não 2 33,3% 

Total 6 100% 
   Fonte: Dados coletados pela autora 

 

Na questão 12 do questionário, que trazia a pergunta “Os alunos apresentam 

dificuldades ao resolverem problemas envolvendo divisão com números naturais?” o 

resultado foi curioso, pois apenas um professor marcou a alternativa que nega que os 

alunos apresentam dúvidas com relação a esse conteúdo, porém dos 6 professores 

participantes 5 deles afirmaram que os alunos possuem sim dificuldades com relação a 

esse conteúdo, e explica melhor esta dificuldade dos alunos. Vejamos na figura 22, um 

trecho que evidencia este fato. 
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Figura 22 - Resposta do Professor A 

 
Fonte: Questionário 

O professor neste trecho do questionário menciona que muitos alunos não 

entendem o algoritmo da operação de divisão. Pode-se ver que o algoritmo é parte do 

processo de divisão onde os alunos têm diversas dificuldades. Eles conseguem resolver 

problemas de divisão no cotidiano, porém não sabem empregar o método formal. Outro 

fato nos chamou atenção na fala desse professor, pois menciona que os alunos não 

conseguem identificar se a operação é de divisão nas situações problemas propostas.  

Quanto ao modelo partitivo e quotativo de divisão, quando chegou nesta parte do 

questionário todos os professores perguntaram o que seriam estas ideias, pois os mesmos 

desconheciam as mesmas. Na pergunta 13 do questionário onde perguntamos se “Os 

alunos reconhecem o modelo partitivo e quotativo da divisão de números naturais?”, a 

maioria (83,3%) respondeu que não, pois confirmaram que os alunos não reconhecem 

estas ideias. No entanto, se os professores não desconhecem estas ideias como vão saber 

se os alunos reconhecem ou não? Podemos observar os dados a respeito desta pergunta 

na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Os alunos reconhecem o modelo partitivo e quotativo da divisão de números naturais? 

Respostas Nº de professores Frequência relativa(%) 

Sim 1 16,7% 

Não 5 83,3% 

Total 6 100% 
       Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

Com relação a questão 14 do questionário, foi apresentada a seguinte uma 

proposta de atividade com divisão de números naturais: 

Nessa atividade o professor deverá separar os alunos em grupos (a quantidade fica a critério do 

professor) depois ele irá propor que um dos alunos seja o caixa, isto é, ele dividirá o dinheiro 
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(miniatura das notas), e os outros podem ajudar intervindo e o professor pode criar diversas 

situações problemas. Vejamos a seguir a algumas:  

 Supondo que o professor dividiu a sala em grupos de 5 alunos, sabendo que um deles será 

o caixa, e o caixa terá a missão de dividir R$ 280,00 entre os quatro alunos. No caixa só 

há 3 notas de R$ 100,00, 4 de R$ 50,00 e 20 notas de R$ 10,00 e 10 notas de R$ 20,00. 

Como o caixa fará a divisão, sabendo que cada aluno deverá receber a quantidade mínima 

de notas, e quantos reais cada aluno receberá? 

 Com base na situação descrita anteriormente existe mais de uma possibilidade de fazer 

essa divisão? Se sim cite pelo menos duas. 

 Se um aluno tem uma quantia de R$ 324 e terá que dividir com seus dois amigos, sabendo 

que ele possui 3 notas de R$ 100,00, uma de R$ 20,00 e quatro moedas de R$ 1,00. 

Quantos reais cada um irá receber? Explique como foi feita esta divisão. 

 Supondo que o professor forneça uma quantia de R$ 70,00 para cada grupo de aluno, e 

eles terão que comprar o número máximo de caixas de bombons possíveis com esse valor 

levando em consideração os preços nas lojas. Então, quantas caixas de bombons são 

possíveis comprar gastando o mínimo de dinheiro? 

 

  De acordo com as respostas fornecidas pelos professores, todos acreditaram que a 

atividade seria interessante para se trabalhada em sala de aula, podemos conferir nos 

trechos de alguns professores na Figura 23 e 24. 

Figura 23 - Resposta do Professor A 

 
Fonte: Questionário 
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Figura 24 -Resposta do Professor B 

 
Fonte: Questionário 

 

  A partir destes fragmentos é possível notar que os professores consideraram esta 

atividade motivadora e uma forma lúdica na aprendizagem dos alunos, e mencionam que 

é de fundamental importância as situações problemas, pois com elas é possível ter uma 

aplicação no que foi trabalhado em sala. 

  Com relação a questão 15, que trazia três situações distintas, pedia que os 

professores identificassem no processo de divisão de números naturais apresentado, o modelo 

de divisão a que se refere os problemas a seguir. Sendo o primeiro relacionado com a ideia 

de zero intercalado no quociente, a outra de quotição, e a última de partição. Vejamos a 

seguir estas três situações. 

 

Paulo tem R$ 856,00 e quer dividir igualmente entre seus 8 amigos. Quantos reais cada um amigo 

irá ganhar? 

 

Uma florista tem 23 rosas para fazer arranjos. Como quer colocar 5 rosas em cada arranjo, quantos 

ela conseguirá fazer? 

 

Luís tem 23 carrinhos e quer reparti-los igualmente entre seus 5 convidados. Quantos carrinhos 

cada convidado irá receber? 

   

  A metade dos professores marcou de maneira incorreta a ideia de divisão 

correspondente no problema proposto. Isso demonstra que diversos professores não 

conseguem identificar as ideias de divisão em situações problemas, 1 entre eles marcou 

para as três questões problemas uma única resposta que era a dizer que todos os problemas 

tinham ideia partitiva, isso demonstra que ele não reconhece as outras ideias, apenas a 

ideia de partir em partes iguais, vejamos algumas respostas fornecidas pelos professores, 

uma errada mostrada na figura 25, pois o professor marcou para as três situações uma 

única resposta e uma certa em que o professor marcou de maneira correta a ideia de 

divisão a que se referia a situação proposta, observada na figura 26. 
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Figura 25 - Resposta do professor D 

 
Fonte: Questionário 

 

 

 

Figura 26 - Resposta do Professor E 

 
Fonte: Questionário 

 

Já a pergunta 16 diz assim “No livro didático é abordado a ideia partitiva e 

quotativa da divisão de números naturais?” com relação se o livro didático aborda a ideia 

de divisão com números naturais, as respostas foram mistas 3 mencionaram que sim que 

realmente o livro a borda estas ideias, 2 mencionaram que o livro não aborda estas ideias 

e 1 não soube responde com segurança. De acordo com a nossa analise do livro didático 
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podemos perceber que a metade dos professores estavam corretos ao dizer que o livro 

aborda estas ideias, vejamos a seguir uma resposta certa na figura 27 e uma resposta 

errada na figura 28. 

Figura 27 - Resposta do professor A 

 
Fonte: Questionário 

 

Figura 28 - Resposta do professor B 

 
Fonte: Questionário 

 

Com relação a questão 17, que pergunta se o livro didático sugere alguma 

orientação para se trabalhar com zero intercalado no quociente, apenas um professor 

mencionou que sim, ele foi o único que acertou, pois de acordo com a nossa analise do 

mesmo foi possível identificar algumas orientações a respeito deste conteúdo. 

Enquanto a questão 18 pede para o professor colocar na ordem as quatro etapas 

de resolução de problemas pela heurística de Polya(1995), apenas um professor errou 

esta ordem, vejamos a seguir na figura 29 a comprovação deste fato. 

Figura 29 -Resposta do professor E 

 

Fonte: Questionário 

 

Esse trecho mostra que apenas um professor não conhece ou não lembra a 

heurística de Polya(1995), isso demonstra que a maioria dos professores pesquisados 

conhecem ou já viram esta heurística, e isso é um dado satisfatório para aprendizagem 
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dos alunos acerca da resolução de problemas. Ao mesmo tempo achamos que da forma 

como foram apresentadas as etapas no questionário ficou bastante intuito responder 

corretamente, mesmo sem conhecer a heurística de Polya. Por outro lado, nas primeiras 

perguntas do questionário, questão 9 e 10 nenhum professor fez menção a heurística de 

Polya na sua prática docente, referindo-se simplesmente a resolução de problemas. 

 

 

3.3  Análise dos dados 

 

 

Sobre o perfil do professor de Matemática do 6º ano do Ensino fundamental de 

escolas estaduais do município de Mamanguape no estado da Paraíba, foi possível 

constatar que a maioria dos professores pesquisados tem  mais de 4 anos de experiência 

como docente, que corresponde a 83,3% do total de professores participantes e que eles 

gostam de ensinar a disciplina de Matemática. 

É interessante saber que 83,3% dos professores pesquisados possuem formação 

na área que lecionam, pois existem casos de professores formados em outras áreas que 

atuam como professores de Matemática, muitas vezes nem gostam da disciplina e nem a 

compreende, e isso logo é possível notar no nível de aprendizagem dos alunos acerca dos 

conteúdos da disciplina. 

A respeito de que 66,7% dos professores tenham especialização, é importante 

saber, pois isto demonstra que eles foram além da graduação, isto é, buscaram aprimorar 

mais seus conhecimentos. 

Sobre o fato de que 83,3% dos professores ser concursado é uma informação 

satisfatória, pois os professores não ficam migrando de uma escola pra outra, eles tem 

escolas fixas para lecionar, onde eles poderão ter uma base de como é aquela comunidade 

escolar, suas dificuldades e limitações, sem contar que eles terão uma melhor visão da 

vivência de seus alunos. Também é importante ressaltar que 66,7% tem de 1 a 3 anos de 

tempo de ensino na escola pesquisada, isto é importante pois com o passar do tempo o 

professor poderá conhecer melhor seu local de trabalho. 

Na pesquisa foi possível observar que um professor que leciona há quase 10 anos 

afirmou que os alunos não apresentam dificuldades ao resolver problemas envolvendo 

divisão com números naturais, isso é extremamente estranho pois a   maioria com menos 

tempo de ensino afirmou que eles tem sim dificuldades a cerca deste conteúdo, além do 

mais deram exemplos de como eram essas dificuldades.  
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A respeito da identificação das ideias da operação de divisão nos problemas 

propostos, foi possível perceber que tanto os professores que lecionam a mais tempo, 

quanto os mais novos, não conseguiram identificar estas ideias. É possível imaginar que 

o tempo de ensino não é um fator determinante da qualidade das aulas, pois precisa que 

o professor se atualize no campo da didática e de estudos na área já que quando ele leciona 

ele vai adquirir uma vasta bagagem de prática de ensino. 

       Com base nas respostas fornecidas pelos professores, foi possível perceber que 

eles utilizam a resolução de problemas como recurso de aprendizagem do conteúdo de 

divisão no conjunto dos números naturais, e que escolhem situações problema que 

envolvam o cotidiano dos alunos, para uma melhor compreensão acerca do mesmo. 

Podemos pensar que os professores pesquisados responderam corretamente sem conhecer 

a heurística de Polya e nem trabalham com ela, porque na última questão do questionário, 

exatamente a questão 18, ainda houve professor que errou a ordem correta das etapas da 

heurística de Polya. 

      Quanto ao livro didático, dois dos professores pesquisados disseram que o livro 

não abordava a ideia partitiva, nem a quotativa da divisão. Essas respostas nos remetem 

a uma reflexão: será que os professores desconhecem essas ideias, por isso não 

conseguiram identificá-las no próprio livro que utilizam, ou foi um ligeiro esquecimento, 

por ter sido um conteúdo visto no início do ano letivo? 

        A respeito do zero intercalado no quociente apenas um professor respondeu que o 

livro continha orientações e foi o único que acertou, ou seja, os demais desconhecem esta 

ideia, ou não lembram por possivelmente nunca ter abordado em sala de aula.  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Os objetivos da pesquisa foram alcançados com êxito, já que nos forneceu uma 

visão ampla de como são, de como trabalham os professores que ensinam turmas de 6º 

ano sobre o conteúdo de divisão no conjunto dos números naturais e resolução de 

problemas de escolas estaduais do município de Mamanguape- PB.  

No primeiro momento verificamos o perfil profissional do professor de 

Matemática do 6º ano do Ensino fundamental dessas escolas é interessante, porém ao 

analisar os dados coletados do questionário as nossas principais conclusões não foram tão 

boas. De fato, com base nas respostas fornecidas pelos professores, foi possível perceber 

que eles utilizam a resolução de problemas como recurso de aprendizagem do conteúdo 

de divisão no conjunto dos números naturais, e que escolhem situações problema que 

envolvam o cotidiano dos alunos, para uma melhor compreensão acerca do mesmo, 

porém não reconhecem a heurística de Polya, pois isto foi observado nas primeiras 

questões do questionário e nem mencionaram esta metodologia como uma prática já 

empregada em sala, foi exatamente os 6 professores que mencionaram que utilizam 

resolução de problemas mas não falaram a respeito da heurística de Polya. 

 Com relação ao livro didático não reconheceram se aborda ou não as ideias da 

operação de divisão e não conseguiram identificá-las em situações diversas propostas, 

exatamente 2 professores que não reconheceram se o livro aborda as ideias de divisão e 

3 professores não conseguiram identificar estas ideias nas situações problemas propostas, 

ou seja, os professores não souberam avaliar de maneira ampla o livro adota pela escola 

em que lecionam, podemos então concluir que eles não o utilizam ou simplesmente não 

sabem avaliar os conteúdos contidos nele. 

 Com relação as dificuldades apresentadas pelos alunos ao resolverem problemas 

envolvendo divisão com números, podemos concluir que os alunos tem muita dificuldade, 

até mesmo de identificar qual é a operação abordada naquela situação problema, e tem 

mais ainda dificuldades quando o número é grande. A partir dos fatos abordados até o 

momento, podemos chegar a uma conclusão que generaliza o que já foi mencionado, que 

podemos dizer que além dos alunos o professor também tem dificuldades em identificar 

as ideias empregadas a operação de divisão em situações problemas. 
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Este trabalho nos proporcionou uma visão mais ampla do que os professores 

conhecem e desconhecem da operação de divisão, e da sua prática docente na sala de aula. 

Aprendemos muito com a realização desta pesquisa, que não adianta ter um vasto tempo 

de ensino, se não tiver um vasto conhecimento dos conteúdos trabalhados na disciplina 

ensinada.  
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ANEXO  

Anexo A: Solicitação de pesquisa de campo/ Escolas 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  


