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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo investigar o efeito do uso de materiais 
concretos que trabalham com representações retangulares para a apropriação do 
conceito de decomposição multiplicativa dos números naturais, por alunos da 5ª 
série do Ensino Fundamental. O uso desses materiais foi investigado em situações 
construídas tendo por base a teoria de situações didáticas de Guy Brousseau. 
Buscou-se desenvolver uma seqüência didática com situações segundo as 
categorias propostas por Brousseau: ação, formalização, validação e 
institucionalização. Desta forma, a investigação foi realizada em uma seqüência 
didática, e utilizando como metodologia princípios da Engenharia Didática, 
constando de: elaboração e análise a priori da seqüência de atividades e análise a 
posteriori. Com este instrumento buscou-se uma análise interna da seqüência a fim 
de entender o papel do material na construção do conhecimento em foco. A 
seqüência didática foi experimentada com 15 alunos de uma turma do Ensino 
Fundamental de uma escola pública municipal de Recife. Os dados revelam que o 
uso do material possibilitou a geração da noção de Decomposição Multiplicativa em 
dois fatores por meio da associação com a composição de retângulos. O material, 
inserido na seqüência didática elaborada, revelou-se também importante para o 
aluno construir a noção de que basta tentar as composições até achar um retângulo 
côngruo a outro já encontrado; em termos matemáticos, até ultrapassar a raiz 
quadrada. A construção dos números quadrados perfeitos foi obtida a partir dos 
números que admitiam retângulos/quadrados. A análise constata também que outros 
subsídios seriam necessários para dar conta de entraves surgidos nas 
decomposições com números de grande “valor” e ímpares. 

 
Palavras-chave: Materiais Concretos, Situações Didáticas, Seqüência Didática 

Decomposição Multiplicativa. 



 

   

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the effects of using of manipulatives that explore 
rectangular representations of multiplication to appropriate the concept of 
multiplicative decomposition of natural numbers by 5th grade students of elementary 
school. The use of manipulatives was investigated on the basis of the theory of 
didactic situations, developed by Guy Brousseau. A didactic sequence was 
elaborated with didactic situations according the categories proposed by Brousseau: 
actions, formalization, validation and institutionalization. This study used some 
principles of Didactic Engineering, composed of: constructions and theoretical 
analysis of the sequence of activities use the manipulatives and a posteriori analysis. 
This research methods used here aimed to allow an internal analysis of the sequence 
in order to understand the role played by the material in students´ knowledge 
construction. The didactic sequence was experienced with a class of 15 students of 
in a state school of the city of Recife. The data revealed that this use of manipulatives 
allowed students to generate the notion of multiplicative decomposition with two 
factors by the use of composition of rectangles. This material, within the didactical 
sequence, was also important to students build the notion that to find out all 
decomposition of a number, it is enough to try up to you find a rectangle congruous 
to any of those already built; in a mathematical meaning, it is enough to find 
multiplicative decompositions up to the square root of the number. The construction 
of the square numbers notion was built from the numbers that allowed square to be 
built. The analysis showed also that others didactic resources or methodology were 
necessary to allow students to overcome some barriers raised when decomposing 
numbers with big order and odd numbers.  

 
Keywords: Manipulatives, didactic situations, didactic sequence, multiplicative 

decomposition 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente projeto nasceu de uma inquietação da minha experiência como 

professora, advinda das dificuldades de aprendizagem dos alunos que não 

conseguem entender a Matemática como saber de fundamental importância na 

formação escolar. Esta preocupação aumentava à medida que via, nas aulas de 

matemática, alunos limitando-se apenas a fazer anotações de conteúdos, 

memorização de fórmulas induzindo-os a não gostar, cada vez mais, desta 

disciplina. 

Em meados da década de 80, a pesquisadora teve contato com uma nova 

prática pedagógica num dos módulos do curso de especialização para professores 

de matemática, promovido pelo Departamento de Matemática na UFPE. Neste 

módulo foi apresentado o material didático como um recurso facilitador no processo 

de ensino e aprendizagem, despertando um crescente interesse em repensar um 

fazer pedagógico.  

Como aponta Fiorentini e Miorim (1990), esse tema não é recente e com o 

movimento da “Escola Nova” surgiram grandes pesquisadores como Maria 

Montessori (1870-1952) e Decroly (1871-1932) que desenvolveram uma didática 

especial para matemática ao criarem inúmeros jogos e materiais concretos 

objetivando melhorar a condução do fazer matemática. A educadora Maria 

Montessori após experiências com crianças excepcionais constatou que não haveria 

aprendizado no campo da matemática sem primeiramente apresentar-lhes uma 

situação concreta que as levasse a pensar, a agir, a descobrir, e a partir daí, 

mergulhar na abstração. Nesta mesma linha, Serrazina (1990) faz referências ao 

trabalho significativo com esses materiais, partindo do pressuposto que sua 

utilização pode levar o aluno à passagem de um período concreto para um estágio 

de maior abstração matemática, conduzindo ao desenvolvimento de conceitos 

matemáticos. 
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Segundo Carraher et al (1995), a utilização de materiais concretos iniciou-se 

no Brasil na década de 80, com um toque de modismo, sem se considerar mais a 

fundo uma análise mais precisa da diferenciação entre concreto e abstrato. Embora 

o ensino de matemática apresentava-se basicamente formal, esta tendência invadiu 

a sala de aula através da utilização de materiais concretos como: bastões, cubinhos, 

palitos de picolé, canudos etc. 

Em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN de 

Matemática (BRASIL, 1997) há recomendações do uso de recursos didáticos, 

incluindo alguns materiais específicos, dentre os quais destacamos os materiais 

concretos. No entanto, é ressaltado que nem sempre o professor tem clareza do 

papel desses recursos no processo ensino-aprendizagem. Para Smole (2000), sua 

utilização na sala de aula tem como preocupação inicial perceber o quanto ele é 

capaz de promover o envolvimento do aluno com as noções matemáticas. 

De fato, ao examinar tais recursos, Passos (2004, p.2-3) afirma que, 

Os recursos didáticos nas aulas de matemática envolvem uma 
diversidade de elementos utilizados principalmente como suporte 
experimental na organização do processo de ensino e de 
aprendizagem. Entretanto, consideramos que esses materiais devem 
servir como mediadores para facilitar a relação 
professor/aluno/conhecimento no momento em que um saber está 
sendo construído.  

Ainda nas propostas apresentadas pelos PCN (BRASIL, 1997), os materiais 

concretos aparecem como elementos desencadeadores de conjecturas e processos 

que levem às justificativas mais formais da aprendizagem dos conceitos 

matemáticos.  

Apesar de várias pesquisas defenderem que o uso de materiais manipuláveis 

auxilia na construção de conhecimentos matemáticos (SERRAZINA, 1990; 

FIORENTINI & MIORIM, 1990; CARVALHO, 1994; SMOLE, 2000), um dos pontos 

vulneráveis do uso desses materiais é a possibilidade de restringir o ensino apenas 

ao nível sensitivo. Com isso parece relevante estudar os limites e as possibilidades 

para a superação desse desafio que, para fins do presente estudo, objetivará a 

construção do conhecimento de decomposição multiplicativa dos números naturais 

por meio do uso de materiais concretos de representação retangular com quadrados.  

Optou-se por focar o estudo no conteúdo da decomposição multiplicativa de 

um número natural, tendo em vista que o olhar que se tem acerca da decomposição 
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multiplicativa de um número natural ou da decomposição em fatores primos tem 

servido muitas vezes (apenas) como pré-requisito para o estudo de frações. 

Com relação aos números naturais se identificou, nos PCN (BRASIL, 1997), 

alguns fatores que possivelmente comprometem a consolidação de sua 

aprendizagem ao longo do ensino fundamental, destacando-se presentes em dois 

aspectos: à complexidade do conteúdo e o tratamento habitual dado ao estudo dos 

naturais. 

Vamos nos deter em alguns itens relacionados aos aspectos de tratamento 

habitual dado ao estudo dos naturais: 

 Desestímulo ao uso dos procedimentos aritméticos, considerados 
como “raciocínios inferiores” quando comparados aos 
procedimentos algébricos; 

 Trabalho centrado nos algoritmos, como, por exemplo, para 
calcular o mmc, o mdc, os fatores primos de um número, sem a 
compreensão dos conceitos e das relações envolvidos e da 
identificação de regularidades que possibilitem ampliar a 
compreensão acerca dos números (BRASIL, 1997, p. 59). 

Quanto aos conceitos como os de “múltiplo” e “divisor” de um número natural 

ou o conceito de “número primo”, o documento explicita que sejam abordados como 

uma ampliação do campo multiplicativo, e não como assunto novo, desvinculado dos 

demais, resumindo apenas à apresentação de diferentes técnicas ou de dispositivos 

práticos que permitem ao aluno encontrar, mecanicamente, o mínimo múltiplo 

comum e máximo divisor comum sem compreender as situações-problema que 

esses conceitos permitem resolver. 

Como decorrência desse fato, tem-se como hipótese que uma das 

dificuldades enfrentadas por boa parte das crianças ao serem solicitadas a efetuar 

fatorações, é que raramente diferenciam a decomposição multiplicativa em fatores 

de um número natural, da decomposição da determinação do menor múltiplo 

comum. Haja vista a carência de pesquisas abordando esse problema será 

elaborada uma seqüência didática para investigar o efeito do uso de materiais 

concretos em situações de aprendizagem na apropriação do conceito de 

decomposição multiplicativa dos números naturais com um grupo de alunos de 5ª 

série do Ensino Fundamental de uma escola estadual do Município do Recife.  

O trabalho estará organizado da seguinte forma: 

No primeiro capítulo, discute-se uma reflexão teórica quanto ao uso do 

material concreto na Educação, mais especificamente, na Educação Matemática e a 
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fundamentação em alguns pressupostos teóricos de pesquisas com estes materiais, 

ressaltando-se as pesquisas que discutem a importância destes como uma prática 

educacional, que visa à melhoria no ensino-aprendizagem. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma reflexão teórica com base na teoria 

das situações didáticas de Guy Brousseau, a qual fundamentará a construção das 

situações didáticas utilizando o material concreto. 

No terceiro capítulo, apresentam-se a fundamentação matemática sobre o 

conteúdo Decomposição Multiplicativa de Números Naturais e o material concreto 

“Quadrados e as Representações Retangulares”. Discute-se ainda a falta de 

pesquisas relativas ao estudo pretendido do conceito Decomposição Multiplicativa 

de Números Naturais. 

No quarto capítulo, apresenta-se a engenharia didática e sua relação com o 

estudo em questão, explicitando no decorrer da investigação, os procedimentos 

utilizados. 

No quinto capítulo, descreve-se o método utilizado, bem como as etapas da 

pesquisa, a seqüência didática e os dados. 

No sexto capítulo, apresenta-se uma descrição da análise a priori com o uso 

do material. 

No sétimo capítulo será apresentada a análise a posteriori com o uso do 

material, confrontando os dados obtidos com a análise a priori da pesquisa. 

No oitavo capítulo será feita uma síntese da análise e discussão dos 

resultados a partir dos dados coletados na pesquisa. 

Por fim, no nono capítulo, apresentam-se as principais conclusões 

decorrentes da realização da pesquisa. 



 
 
 
 

CAPÍTULO 1 O MATERIAL CONCRETO NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 

 

A utilização do material concreto no ensino de matemática educação persiste 

até hoje em função da indicação da sua contribuição para aprendizagem. Vários 

autores (REYS, 1971 apud MATOS e SERRAZINA, 1996; SERRAZINA, 1990; 

FIORENTINI & MIORIM, 1990; SMOLE, 2000; KAMII, 2001) vêm defendendo o uso 

de materiais concretos pelo favorecimento da compreensão de conceitos.  

1.1 Materiais Concretos: termos, significados e classificações 

Conforme pesquisas realizadas sobre o tema, verifica-se a existência de 

várias nomenclaturas e significados usados em torno de materiais concretos: 

“materiais manipulativos ou manipuláveis”, “materiais concretos”. 

Berman (1982, p. 3) menciona que o 34º Livro do Ano do “National Council of 

Teachers of Mathematics” descreve materiais manipulativos como “aqueles objetos 

concretos que, quando manipulados ou operados pelo aluno e pelo professor, 

forneçam uma oportunidade para atingir certos objetivos”. 

Autores como Reys (1971 apud MATOS e SERRAZINA, 1996) afirmam que a 

definição de materiais manipuláveis se restringe a 
 
Objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e 
movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia 
ou podem ser objetos que são usados para representar uma idéia (p. 
193).  
 
 

Para estes autores, os materiais manipulativos caracterizam-se pelo 

envolvimento físico da criança numa situação ativa de aprendizagem que no contato 

com o material permite explorar idéias e desenvolver noções matemáticas. 

Ainda sobre o significado do termo Material Concreto, Brito (2003) afirma que 

alguns autores definem o termo “concreto” em duas dimensões: 
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- Na dimensão material, se refere a algo manipulável e palpável, denominando-o de 

materiais concretos ou manipulativos. 

- Na dimensão mais ampla, definem como “algo material ou não, desde que tenha 

seu conteúdo de significações”. (BRITO, 2003, p. 50). 

Com relação à dimensão material, Barbosa (2003) nomeia o material concreto 

como: 
 
Um ente qualquer que possa ser manipulado podendo ser de ordem 
natural ou artificial. O natural é aquele que existe espontaneamente, 
sendo gerado pela ação na natureza. É o caso de uma pedra, uma 
flor, uma fruta, etc. O artificial é aquele que é gerado pela produção 
do homem. É o caso de um lápis, uma folha de papel, um pedaço de 
fio, um cordão, etc. (BARBOSA, 2003, p. 1). 
 
 

Ainda neste artigo, esse autor afirma que a situação em que está inserido o 

material será de extrema importância para defini-lo ou não, com caráter de material 

pedagógico (com um fim didático). Alguns materiais são construídos para favorecer 

a aprendizagem ao final do processo e assumem a denominação de material 

pedagógico como o ábaco, o material dourado, tangrans, peças retangulares etc. 

Outros materiais, nas situações da vida cotidiana como bananas ou laranjas na feira, 

não são considerados como entes pedagógicos, pois são apenas materiais 

concretos. Mas, caso as frutas façam parte de um contexto com fins didáticos em 

que se caracterize uma atividade que tenha um fim pedagógico, será apropriado que 

se considere como entes pedagógicos.  

Para melhor explicitar estas diferenças entre entes que, ora assumem apenas 

o caráter de material concreto, ora são considerados materiais pedagógicos, convém 

citar Barbosa (2003) 
 
[...] canudos plásticos numa lanchonete estão associados a sua 
utilidade para que foi concebido originalmente, isto é, servir para que 
alguém beba um líquido qualquer. Em um ambiente em sala de aula, 
muitas vezes são usados como instrumentos didáticos, portanto, 
assumem esse caráter de material pedagógico. Seguindo o mesmo 
sentido poderia ser citado o palito de picolé (BARBOSA, 2003, p. 3). 
 
 

Barbosa (op. cit.) também afirma existir dois tipos de materiais pedagógicos: 

convencionais e não convencionais: “os convencionais são aqueles que foram 

concebidos com fins didáticos, como é o caso do material dourado. Os não 

convencionais são todos os demais "entes" que passam a serem usados com fins 
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didáticos, desde pedrinhas até frutas e outros elementos quaisquer” (BARBOSA, 

2003, p. 3).  

Santos (2000, p. 21) utiliza divisão similar com outra nomenclatura não faz 

distinção em relação à nomenclatura. Com isso percebe-se que alguns autores 

apresentam nomenclaturas diferentes para um material com a mesma 

especificidade. Neste estudo optou-se por utilizar os termos “Material Concreto” e/ou 

“Manipulativos”, sem distinção. 

1.2 O Uso de Materiais Concretos 

No tocante ao modo como vêm sendo abordados os conteúdos matemáticos, 

e o uso desses materiais didáticos como alternativa para minimizar as dificuldades 

de aprendizagem apresentadas, Fiorentini & Miorim (1990) afirmam que subjacente 

ao material deverá haver uma proposta pedagógica que justifique sua 

implementação na sala de aula.  

Sobre a falta de conhecimento sobre estes materiais como recursos de ensino 

e facilitadores para o ensino-aprendizagem, ressaltam que pode promover um 

aprender significativo no qual o aluno é estimulado a raciocinar, incorporar soluções 

alternativas, reestruturar e ampliar a compreensão acerca dos conceitos envolvidos 

nas situações e, desse modo, aprender. No momento da construção de um material, 

o aluno tem a chance de visualizar e reelaborar o saber historicamente produzido da 

Matemática. 

Nesse mesmo sentido, Smole (2000) afirma que essa tendência de ensino 

pode promover mais do que manipulação e servir de estímulo para desenvolver uma 

multiplicidade de significados em matemática. O uso de materiais concretos propicia 

o envolvimento do aluno em situações possibilitando o desenvolvimento de 

processos que permitam compreender, agir e pensar conforme a especificidade do 

conteúdo e a sua forma de apresentação em contextos significativos. De acordo com 

Passos (2001), 
 
Num ambiente de manipulação e investigação, visando não somente 
a visualização e a memorização, propomos uma prática pedagógica 
na qual o aluno possa encontrar condições de produzir o conceito, 
produzir conhecimento, experimentar combinações, expressar-se 
livremente, desenvolver a criatividade, resolver problemas, ampliar 
sua noção de mundo. (PASSOS, 2001, p. 1). 
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As atividades formuladas com materiais concretos possivelmente vão dar 

oportunidade ao aluno de operar sobre ele no processo de construção do 

conhecimento. A curiosidade e o desafio poderão servir de motivação para a 

concretização da aprendizagem.  

Carpenter e Moser1 (1982 apud SELVA, 2003) investigaram crianças pré-

escolares norte-americanas, na resolução de problemas de adição e subtração 

utilizando material concreto sem instrução escolar. As crianças obtiveram 

desempenhos superiores (78,56% de acertos) na resolução de problemas de 

combinação de pares numéricos ao usarem blocos disponíveis em relação à 

resolução dos mesmos problemas sem a intervenção do qualquer material (68%).  

Este estudo também constatou o acréscimo dessa diferença quando os 

números usados nas operações eram maiores que dez (60,5% de acerto com o uso 

de blocos e 36,5% sem o uso). Nesse sentido aponta-se para elementos conceituais 

específicos que o material utilizado auxilia, no caso o trabalho com o sistema 

Numeração Decimal. 

Nessa mesma linha, Selva (1998), numa pesquisa sobre resolução de 

problemas de divisão com crianças da alfabetização, primeira e segunda séries (6 a 

8 anos), constatou melhores resultados nos desempenhos do grupo com objetos 

concretos em comparação aos demais grupos com uso de papel e lápis ou sem 

qualquer material como apoio aos cálculos. 

Apesar das pesquisas apontarem benefícios do uso de material, Serrazina 

(1990) afirma que o seu uso no ensino da matemática requer cuidados especiais. 

Ela alerta que a simples manipulação dos materiais não garante a aprendizagem. A 

situação elaborada para a construção do conhecimento tem papel fundamental no 

efeito do uso do material. 

Autores como Carraher et al (1995), Fiorentini & Miorim (1990), Carvalho 

(1994), Machado (1995) consideram que o material concreto não deve ser visto 

apenas como um material em si, podendo ser representado por situações 

enfrentadas pela criança com significado. 

Carraher et al (1995) apresentam, com base nas suas pesquisas, que não há 

necessidades de objetos na sala de aula e sim de objetivos e situações de resolução 

                                            
1 Carpenter e Moser (1982). The development of addition and subtraction problem-solving.Skills. In: 

T.P. CARPENTER, J.M. MOSER & T. A.ROMBERG (Eds) addition and Subtraction a cognitive 
perspective. Hillsdale: Erbaum. 
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de problemas implicando a utilização dos princípios lógicos – matemáticos a serem 

ensina0dos (o material é um objeto abstrato que existe apenas na escola e 

considera como “concreto” as situações enfrentadas socialmente pela criança). 

Para Carraher et al (1995), 

A matemática com materiais concretos não pressupõe simplesmente 
que temos objetos à nossa disposição na sala de aula; pressupõe 
que estruturamos as relações entre os objetos de tal forma que 
essas relações refletem um modelo matemático. Os materiais 
concretos são usados porque refletem uma análise Matemática 
particular; de fato, pressupõe-se que, subjacente aos materiais 
concretos, existem princípios lógico-matemáticos, os quais 
desejamos ensinar (CARRAHER ET AL, 1995, p. 179). 

Em conformidade com o exposto, Lorenzato (1989) vai um pouco além, 

discutindo a prática em sala de aula, ao afirmar que: “... é preciso sempre ter em 

conta que a eficiência do ensino depende mais da maneira com a qual o professor 

emprega o material do que do material em si mesmo” (LORENZATO, 1989, p. 147). 
Sendo necessário nessa visão que o professor conheça o “quando”, o “como” e 

“porque” o material deva ser empregado. 

Aliado a essa idéia em que o uso de material concreto é um recurso que pode 

tornar significativo o ensino nas aulas de matemática, Smole (2000) afirma que 

embora o tempo inicial de manuseio deva ser livre para que algumas noções 

comecem a emergir da exploração inicial, o verdadeiro valor do material surge no 

modo pelo qual se conduz a proposta. Também considera importante que sejam 

colocados problemas a serem explorados oralmente com as crianças, ou para que 

elas em grupo façam uma investigação sobre eles. O fato que mais importa nesta 

ação com o material é que seja reflexiva e conduzida em função dos objetivos que 

se quer atingir. 

É de extrema importância salientar que nem sempre os alunos perceberão as 

relações implícitas que se espera atingir durante a intervenção. Para Hilbert e 

Carpenter2 (1992 apud MATOS e SERRAZINA, 1996), que investigaram a eficácia 

dos materiais em sala de aula, 
Se os alunos não trazem com eles conhecimentos que o professor 
espera, não é fácil para os alunos relacionarem as suas interações 
com os materiais com as estruturas existentes. Eles não interpretam 
os materiais como o professor espera e o uso de materiais concretos 

                                            
2 Hilbert e Carpenter (1992): citação sobre a eficácia de materiais mencionada no capitulo 7 - 

Recursos na Aula de Matemática, p. 191-212. 
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dará provavelmente origem apenas a conexões ao acaso (HILBERT 
e CARPENTER, 1992 apud MATOS & SERRAZINA 1996, p.196). 
 
 

Algumas pesquisas também apontam resultados negativos com relação ao 

uso de materiais concretos, alegando a distância entre o material e as relações 

matemáticas existentes, sendo necessário criar situações de aprendizagem que 

evidenciem maior proximidade na correspondência entre as características do 

material e as relações que se pretende extrair. Segundo Matos e Serrazina (1996), 
 
Dizer que as crianças compreendem idéias quando lhe são 
apresentados materiais concretos é dizer que as crianças constróem 
relações que conduzem a uma estrutura de conexão contendo 
representações dos materiais e as suas interações com eles. As 
crianças devem fazer isto ou representado os materiais de uma 
forma que os liga com estruturas já existentes ou construindo 
relações que conduzam a uma reorganização das estruturas. 
(MATOS & SERRAZINA, 1996, p. 197). 
 
 

De acordo com estes autores, uma questão problemática ligada ao seu uso 

se refere a um cuidado especial relacionado a seleção de materiais pelo fato de não 

garantir que as crianças vejam as mesmas relações vistas pelos adultos,  
 
Os conceitos matemáticos que a criança deve construir - com 

a ajuda do professor – não estão em nenhum dos materiais de 
forma a poderem ser abstraídos deles empiricamente - como ocorre, 
por exemplo, com os conceitos o da cor, mas formar-se-ão pela  
ação interiorizada da criança, pelo significado que dá às suas ações, 
às formulações que enuncia, às verificações que realiza. 
(SERRAZINA & MATOS, 1996, p. 197). 

 

Uma outra reflexão acerca deste tema refere-se às características que 

identificam o material concreto como um aliado às aulas de matemática, Reys (1971, 

apud MATOS e SERRAZINA, 1996) estabeleceu alguns critérios para a seleção 

destes materiais manipuláveis,  

 Os materiais devem proporcionar uma verdadeira 
personificação do conceito matemático ou das idéias a serem 
exploradas. 

 Os materiais devem representar claramente o conceito 
matemático. 

 Os materiais devem ser motivadores. 
 Os materiais, se possível, devem ser apropriados para usar, 

quer em diferentes anos de escolaridade, quer em diferentes 
níveis de formação de conceitos. 

 Os materiais devem proporcionar uma base para a abstração. 
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 Os materiais devem proporcionar manipulação individual 
(REYS, 1971 apud MATOS e SERRAZINA 1996, p.198). 

 
 

Ainda sobre estes autores, deve-se deixar os materiais disponíveis para os 

alunos trabalharem sempre que sentirem necessidade, não apenas como um 

recurso que auxilie a introdução de conceitos, mas que propicie sua interação com a 

construção de relações matemáticas que poderão ser extraídas com a manipulação. 

Cabe aqui ressaltar que a escolha deste material precisa estar apropriada ao nível 

de desenvolvimento do aluno e integrada aos objetivos que se quer atingir quando 

usados sob a orientação do professor. 

Ao procurar obter um consenso acerca destas pesquisas, pode-se entender 

que o uso dos materiais concretos ou manipulativos por si só não garante o 

desenvolvimento de conceitos. Esses são objetos usados para auxiliar as crianças a 

entenderem e extraírem as idéias matemáticas subjacentes quando manipulados em 

situações nas quais os alunos possam refletir, procurar respostas, formular soluções, 

ou seja, “preparar a matematização de relações e operações numéricas" (MATOS e 

SERRAZINA, 1996, p. 197). 

Nesta pesquisa há um interesse no material concreto na dimensão do 

material atrelado à dimensão semântica. Dessa forma a utilização do material 

concreto em sala de aula requer alguns cuidados básicos durante a intervenção 

pretendida: 

I - Ter clareza e critérios na escolha do material; 

II - Planejar com antecedência as atividades, procurando conhecer bem o material a 

ser utilizado, para que o mesmo possa ser explorado de forma eficiente; 

III - Organizar situações de aprendizagem que levem os alunos a questionar, 

negociar, argumentar, colocando seu ponto de vista para chegarem a um 

consenso; 

IV - Propor atividades e ter abertura a sugestões e modificações das mesmas, ao 

longo de sua realização; 

V - Dar tempo ao aluno para exploração do material (lembrando que o tempo será 

mediado pelo professor); 

VI - Habituar o aluno a se comunicar e trocar idéias. O professor durante o 

desenvolvimento das atividades será o mediador desta intervenção para pontuar 
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e guiar os alunos à descoberta de fatos específicos, através de perguntas ou 

desafios. 

No levantamento bibliográfico, detectou-se uma vasta literatura com o tema 

de materiais didáticos, contudo não vimos experiências que envolvam o conteúdo 
decomposição multiplicativa de números naturais. 

Este estudo sobre a utilização de materiais concretos estruturados foi 

organizado em situações de aprendizagem para apropriação ao conceito de 

decomposição multiplicativa de números naturais a partir da composição de 

quadrados congruentes em retângulos. Pretendeu-se verificar até que ponto a 

manipulação por parte dos alunos, na sala de aula, contribui para a aprendizagem e 

formação do conceito em questão, suas limitações e possibilidades nas categorias 

para observação (aspectos): 

 Relação Aluno x Material concreto (análise da associação entre as experiências 

concretas e a linguagem formal da matemática). 

 Relação situação didática x material concreto (correspondência entre as 

características dos materiais e as conexões esperadas). 

 A interação dos alunos em trabalhos com o uso do material concreto. 

Nesta perspectiva, tomou-se como referência o estudo das situações 

didáticas de Brousseau para realização desta pesquisa, por defender uma prática 

educativa que viabilizasse: 

 Proporcionar condições que propiciam a construção de conhecimentos em 

momentos significativos ao aluno, levando-se em consideração reflexões sobre a 

criação e as formas de abordagem do conteúdo; 

 Estimular a concentração, raciocínio, perseverança e criatividade com o propósito 

de estruturar melhor sua ação; 

 Desenvolver estratégias e planejamento de ações que permitam a resolução de 

uma determinada situação-problema com o uso de materiais concretos. 

Frente ao exposto, percebe-se a relevância da abordagem matemática com 

uso do material concreto em atenção aos objetivos de aprendizagem que se 

pretende atingir nessa interação do aluno com a manipulação do material nas 

atividades. 

A seguir, será apresentada a teoria de situações didáticas de Brousseau e 

sua relação com o estudo em questão. 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS 
 

O presente capítulo é dedicado ao estudo da teoria das situações didáticas, 

de Brousseau (1997), que analisa o processo de ensino e aprendizagem de 

matemática bem como as relações entre professor, aluno e o conhecimento 

matemático envolvido. Estudar essas relações no contexto das aulas de matemática 

tem sido objeto de investigação de diversos pesquisadores (GÁLVEZ, 1996; 

CHARNAY, 1996; PAIS, 2001), que dentre outros vêem ajudando a difundir, nas 

últimas décadas, as noções de situação didática e engenharia didática, as quais vêm 

sendo construídas por pesquisadores franceses como parte integrante de um corpo 

de conhecimentos denominado Didática da Matemática. 

2.1 A Teoria das Situações Didáticas 

Guy Brousseau, professor e pesquisador do IREM de Bordeaux (Instituto de 

Pesquisas no Ensino de Matemática) na França desenvolveu durante as duas 

últimas décadas de pesquisa, a noção de situações didáticas, a qual permite dar 

sentido aos conhecimentos que devem ser ensinados em momentos da prática 

pedagógica.  

A fim de se estudar as formas de elaboração e apresentação do saber 

escolar, Brousseau3 (1982), citado em Gálvez (1996), define uma situação didática 

como, 
Um conjunto de relações estabelecidas explícita e ou/ implicitamente 
entre um aluno ou um grupo de alunos, um determinado meio, (que 
abrange eventualmente instrumentos ou objetos) e um sistema 
educativo (representado pelo professor) com a finalidade de 
conseguir que estes alunos apropriem-se de um saber constituído ou 
em vias de constituição. (BROUSSEAU, 1982 apud GÁLVEZ, 1996, 
p. 28). 

                                            
3 Brousseau (1982) definição da situação didática In. GÁLVEZ, G. A Didática da Matemática. In: 

PARRA, Cecília e SAIZ, Irmã (Org). Didática da Matemática - Reflexões Pedagógicas. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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Quanto à noção de meio (“milieu”), na teorização do autor, ela é essencial na 

elaboração de uma situação didática, correspondente ao “meio matemático dos 

alunos”. Além disso, abrange todos os objetos com os quais os alunos têm 

familiaridade matemática em que podem manipulá-los com toda segurança e cujas 

propriedades sejam inquestionáveis, bem como os diferentes dispositivos de ajuda 

para o estudo (“aula de matemática”, “livro didático”, “recursos didáticos”, etc.) para 

contextualizar a matemática ensinada. 

A representação esquemática da teoria das situações didáticas de Brousseau 

é configurada por um triângulo numa relação que envolve o professor, o(s) aluno(s) 

e o saber que se pretende ensinar para que seja aprendido pelos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Triângulo Didático 

R1 - S ↔ P: Esta relação entre o professor e o saber envolve o processo de 

ensino-aprendizagem de um dado saber escolar acrescido de outros componentes 

que implicitamente fazem parte do sistema didático: métodos e objetivos de ensino, 

posições teóricas, entre outros. 

Na busca de se estabelecer um contato entre o saber e o ensino, o professor 

desempenha a função de um mediador que organiza e propõe situações que devam 

dar sentidos aos conhecimentos matemáticos a serem ensinados e comunicados 

diretamente aos alunos. A forma de abordagem dos conteúdos em contextos 

significativos é uma preocupação constante do professor nessa teoria. 

R2 - S ↔ A: Nesta relação entre o saber escolar e o aluno serão considerados 

os conhecimentos prévios sobre o “algo de matemática” que se quer ensinar, 

hipóteses acerca do novo saber, a evolução do aluno mediante a aquisição do 

conhecimento ensinado entre outros. 

No contato com a atividade matemática, o aluno pode desenvolver 

capacidades na busca de uma conexão entre o que conhece e o novo assunto, 
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permitindo o reconhecimento de problemas, identificação e seleção de informações 

para uma tomada de decisão sobre o “algo” que se questiona acerca deste novo 

saber. 

R3 - P ↔ A: Esta relação se caracteriza pelo diálogo constante entre esses 

dois pólos para realização do processo de ensino-aprendizagem de um saber 

escolar com o propósito explícito de fazer evoluir o comportamento do aluno em 

função dos objetivos esperados. 

A condução do fazer matemática ganha nova dimensão e o papel do 

professor pode funcionar como facilitador, mediador e organizador da aprendizagem 

no âmbito escolar, capaz de estimular o aluno a criar, comparar, discutir, rever, 

perguntar e ampliar idéias em situações de ensino que possibilitem a construção de 

conceitos/conteúdos em conformidade aos objetivos a que se propõem atingir. 

As relações que envolvem os três pólos - saber, professor e aluno - 

constituem elementos importantes para a existência de situações didáticas. Apenas 

os três não dão conta da complexidade do fenômeno cognitivo, sendo necessária à 

vinculação de outros componentes, tais como: métodos e objetivos de ensino, 

posições teóricas, recursos didáticos, entre outros. Cada um desses elementos sofre 

influências diretas da especificidade do conteúdo que se quer tratar e estão 

inseridos num sistema educacional mais amplo.  

No tocante à relação ternária desta configuração triangular, Brousseau (1997) 

afirma que o conhecimento matemático não se restringe apenas na definição de 

aprendizagens e teoremas para seu uso e aplicação. Fazer matemática implica em 

realizar uma negociação com o problema, não esquecendo que resolver os 

problemas é uma parte do trabalho no qual encontrar boas perguntas é tão 

significativo quanto achar suas soluções, 

Uma reprodução fiel de uma representação da sociedade científica 
pelo aluno requereria que se produza, que se formule, prove e 
construa modelos, linguagens, conceitos e teorias (BROUSSEAU, 
1997, p. 22). 

Como um dos objetivos da didática da Matemática é verificar o funcionamento 

das situações didáticas, ou seja, o que caracteriza cada situação como fator 

determinante para uma evolução comportamental do aluno e, conseqüentemente, a 

apropriação do saber escolar. O interessante nesta análise é que todas as situações 

são consideradas, as exitosas e as sem êxito. Quanto as que fracassam, elas 
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servem como um aporte à didática para identificação dos aspectos da situação 

determinantes desse fracasso. Para Brousseau (1996), 
 
A didática não consiste em oferecer um modelo para o ensino, mas 
sim em produzir um âmbito de questões que permita colocar à prova 
qualquer situação de ensino, corrigir e melhorar as que forem 
produzidas, formular perguntas a respeito do acontecimento. 
(BROUSSEAU, 1996, p. 54). 
 
 

Com relação à experimentação educativa será necessária a projeção de 

situações didáticas que não centrem apenas interesses nos comportamentos 

manifestados, mas que tentem explicar sua evolução em função das características 

particulares que podem surgir no momento da experiência em ação.  

Brousseau ressalta, em sua pesquisa, que uma das fases de fundamental 

importância em didática é a análise a priori da situação, a fim de se prever os 

possíveis efeitos da situação elaborada sobre os alunos. Em sua proposta defende o 

estudo das condições que propiciam a construção de conhecimentos, assim como o 

controle destas para otimização de aquisição de conhecimentos escolares. 

Segundo Gálvez (1996), apenas a presença de um contexto escolar não 

necessariamente define uma situação didática. Esta deve ser construída 

intencionalmente com a finalidade de se elaborar significados de um saber escolar 

específico. 

Dessa forma, a situação didática depende da especificidade do conteúdo a 

ser abordado e também de sua apresentação em contextos significativos para os 

alunos. O professor poderá promover o envolvimento do aluno com os saberes 

existentes através da organização de situações propostas, que desenvolvam 

competências quanto à construção de conceitos, viabilizando processos que 

permitam compreender, agir, pensar e resolver problemas.  

Brousseau analisou as situações didáticas através de modelos, utilizando 

elementos da teoria dos jogos e da teoria da informação. Segundo Gálvez (1996), 

Para situação didática determinada identifica-se um estágio inicial e o 
conjunto dos diversos estágios possíveis, entre os quais se encontra 
o estágio final que corresponde à solução do problema envolvido na 
situação. Explicitam-se as regras que permitem passar de um estágio 
a outro. A situação é descrita, então, em termos de decisões que os 
jogadores (alunos) podem tomar a cada momento e das diferentes 
estratégias que podem adotar para chegar ao estágio final (p. 29). 
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Para ilustrar as situações de ensino, o autor estudou a “Corrida de 20”, cuja 

situação neste caso para os alunos é a seqüência dos números no jogo. 
Este jogo consiste na escolha de um número da seqüência de 1 até 19, tendo 

que dizer a opção escolhida. Inicialmente escolhe-se pares de pessoas e cada 

jogador da dupla tentará chegar ao número 20 através da adição dos números 1 ou 

2 ao número dado pelo seu oponente, ou seja, quando um dos componentes falar o 

número, o outro deverá somar 1 ou 2 aos números dados e assim sucessivamente. 

Ganha o jogador que disser primeiro o número 20. 

Neste modelo de situação matemática do jogo, o conhecimento associado é a 

divisão euclideana, que trata da procura de números que deixam o mesmo resto que 

20 na divisão por 3. Segundo Chevallard et al (2001), 
A teoria das situações postula que cada conhecimento concreto deve 
poder ”ser determinado” (no sentido indicado) mediante uma ou mais 
situações matemáticas e cada uma delas recebe o nome de situação 
(matemática) específica desse conhecimento. (CHEVALLARD et al, 
2001, p. 215). 
 
 

Como exemplo do jogo: A criança joga 1; o professor joga 3; a criança joga 5; 

o professor joga 6. Para o aluno a situação no momento consiste em entender a 

seqüência ilustrada pela figura 1. 

  
 

Figura 2 – Ilustração utilizada na corrida 

Esta ilustração é uma fonte de informação que possivelmente auxiliará o 

aluno nas tomadas de decisão para a escolha dos números que devem falar. Para 

Brousseau (1997, p.1), a descoberta e a demonstração pelo estudante fomentarão a 

seqüência do teorema4 . A situação proposta compreende as seguintes fases: 

 
F1: Explicação da regra - O professor expõe as regras do jogo no quadro de giz 

(quadro negro); 

                                            
4 Teorema s.m. (gr.theorema).1. Proposição científica que pode ser demonstrada. 2.Formulação 

fechada de uma teoria, que pode ser obtida a partir dos axiomas desta teoria através de uma 
seqüência finita de aplicação das regras de dedução (LARROUSE,1992, p. 1081). 

 6    53 1 
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F2: Jogando um contra o outro - Nesta fase, divide-se a classe em pares, cujos 

membros dos pares jogam um contra o outro. Consiste em 4 jogadas em que cada 

jogador escolhe um número e escreve no papel, não devendo exceder a 10 minutos; 
F3: Jogando grupo contra grupo - Nesta fase, divide-se a classe em dois grupos. 

Um dos componentes de cada grupo é nomeado para representá-lo no quadro 

negro, em cada rodada. Consiste num jogo com 6 rodadas e sua duração varia de 

15 a 20 minutos. Nessa etapa, a criança percebe a necessidade de planejar em 

grupo, discutindo estratégias para vencer; 
F4: Jogo da descoberta - Nesta fase, o professor indaga aos alunos as estratégias 

utilizadas colocando suas proposições no quadro. Apresenta a descoberta de cada 

grupo e solicita a apreciação do grupo oponente. Esta fase tem uma duração que 

varia de 20 a 25 minutos. 

Toda proposição explicitada tem que se provar se é verdadeira ou falsa. Se 

for aceita pelo grupo oponente continua no quadro, caso contrário, é rejeitada e 

retirada do quadro. 

Em resumo, Brousseau fez uma análise da situação seqüência dos números 

no jogo, identificando um estágio inicial e o conjunto dos diversos estágios possíveis 

do problema proposto. Percebe que o estágio final correspondente à solução do 

problema se encontra no conjunto dos diversos estágios. Também observa que 

durante a explicitação das regras argumentadas pelos estudantes ocorre o avanço 

de um estágio para outro, descrevendo a situação mediante as decisões tomadas 

pelos alunos, a cada momento. Segundo Gálvez (1996), 
 
A análise de uma situação didática passa por sua comparação com 
outras situações didáticas, obtidas por meio de transformações da 
primeira. Por exemplo, o esforço de modelização de uma situação 
didática está subordinado ao propósito de identificar os elementos 
que poderiam ser mudados para conseguir efeitos didáticos 
diferentes dos que seriam obtidos com a situação original (GÁLVEZ, 
1996, p. 30). 
 
 

No caso da presente pesquisa, pretende-se utilizar a teoria das situações na 

abordagem do conteúdo decomposição multiplicativa dos números naturais por meio 

da utilização de materiais concretos como um recurso que possivelmente poderá 

propiciar a compreensão do conteúdo em questão, visando minimizar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos. 
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A situação didática proposta nesta investigação será analisada mediante os 

seguintes pontos ressaltados na análise feita por Brousseau na situação ”Corrida de 

20”: 

 Estratégias e descobertas que serão usadas implicitamente antes do início da 

necessidade de se formular uma ação. (Por exemplo, alguns alunos descobrem 

que a seqüência 5, 8, 11, 14, 17 poderá levá-los a ganhar o jogo sem uma 

convicção desta afirmação); 

 Articulação entre ações e formulações através de teoremas que testem os 

resultados obtidos; 

 Validação dos resultados obtidos após negociações entre alunos e o professor. 

Nesta situação didática fez-se uma análise do percurso utilizado pelos alunos 

para resolverem os problemas, centrados na construção dos saberes partindo de 

situações de ação com o material concreto e para formulação dos conceitos e 

validação das mesmas. Foram verificadas as estratégias, os procedimentos 

mobilizados e os caminhos traçados pelos alunos para identificar no enunciado, as 

informações necessárias (fatos pertinentes) que dessem pistas da operação 

aritmética que deveriam utilizar para o estabelecimento de relações entre os dados e 

que dão conta do significado do conceito. 

 Articulação entre ações e formulações através de teoremas que testem os 

resultados obtidos; 

 Validação dos resultados obtidos após negociações entre alunos e o professor. 

Considerando-se as reflexões já realizadas sobre as formas de abordagem de 

conteúdos com o uso de materiais concretos e a necessidade de criar situações 

didáticas com sentido para o aluno, Charnay (1996) assinala que a construção da 

significação de um conhecimento deve ser pensada em dois níveis: 

 Nível externo - envolve o campo de utilização do conhecimento e seus 

respectivos limites; 

 No nível interno - envolve o funcionamento da ferramenta (Como exemplo: como 

funciona um algoritmo e por que conduz ao resultado procurado). 

Para Brousseau5 (1987 apud SAIZ, 1996) estes dois níveis são como os 

componentes da compreensão: 

                                            
5 Brousseau (1987) apud Saiz (1996) menciona os dois níveis interno e externo como componentes 

da compreensão (p. 160). 
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 Em termos de Semântica: Compreender é ter capacidade para reconhecer as 

ocasiões de utilizar o conhecimento e de aplicá-los em novos domínios; 

 Em termos de necessidades lógicas ou matemáticas, ou de maneira mais geral, 

sintáticas: o aluno quando compreende pode raciocinar a respeito do saber 

adquirido ou combiná-lo com outros. 

Como um dos focos deste estudo são situações didáticas utilizando um tipo 

de material concreto, é relevante um breve comentário sobre o raciocínio dos alunos 

usados para solucionar os problemas. O raciocínio é um ato do pensamento de 

natureza muito complexa. Para Gimenez (1997 apud BIGODE, 2000), 
 
Raciocinar é uma característica humana que responde a algo que 
nos é proposto. Comporta um conjunto de ações cognitivas, e, no 
âmbito educativo, parte de um diálogo que se estabelece numa 
situação didática (GIMENEZ, 1997 apud BIGODE, 2000, p.10 -11). 
 
 

Neste diálogo estabelecido entre o que se pretende responder e o algo 

proposto durante a situação didática percebe-se as seguintes ações adaptadas de 

A. BELL, N. BALACHEF, G. HANNA, descritas por GIMENEZ6 (1997 apud BIGODE, 

2000): 

 Reconhecimento do “algo” que é questionado. Entendê-lo. Ações esperadas: 

Interpretar, reformular, adaptar. Selecionar; 

 Integração de intuições sobre o tema. Tentar explicar o próprio pensamento 

sobre o algo. Ações esperadas: Explicar, intuir, elaborar, relacionar, exemplificar; 

  Elaboração de conjecturas. Explicitá-la. Ações esperadas: Identificar, Explicar, 

considerar, oferecer um resultado; 

 Defesa e contraste. Ações esperadas: implicar-se, argumentar, desenvolver, 

descrever. Tentar explicar porque algo funciona, justificando as razões da 

observação;  

 Generalização. Analisar com maior profundidade o algo que foi observado. Será 

que ocorre sempre? Em que casos? Ações esperadas: Descontextualizar, 

empirizar, sistematizar, justificar, transformar, ampliar, desenvolver, convencer; 

 Efetuar um caminho até a demonstração autêntica. Ações esperadas: Frasear, 

contrastar, estruturar, validar, assegurar. Raciocinar mediante afirmações–chave 

já demonstradas. Tratar de estabelecer um rigor por meio de abstrações; 
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 Reflexão de seu interesse e provocar novos desafios. Ações esperadas: 

problematizar, aplicar, reinterpretar. Ser capaz de reconhecer.  

Segundo Bigode (2000), o raciocínio de qualquer estudante baseia-se em 

argumentações escritas ou orais com características num grau maior ou menor. 

Este estudo mostrou a necessidade de se criar condições de aprendizagem 

inovadoras que possibilitassem ao aluno vivenciar situações de aprendizagem para 

a construção do raciocínio lógico, a troca de experiências com seus colegas, 

construindo linguagens para o seu aprendizado.  

Nesse sentido, é importante ressaltar os recursos e os tipos de atividades que 

podem ser propostos pelo professor para fazer evoluir os comportamentos dos 

alunos em função dos objetivos esperados. 

A seguir, será apresentada a descrição de uma tipologia de atividades 

escolhidas com fins específicos de desenvolver competência ou habilidades 

referentes ao conteúdo que se quer tratar. 

2.2 Tipologia de Situações Didáticas 

Brousseau (1997), para estudar as situações de ensino descritas como 

situações de troca entre aluno, professores e o meio, fez uma ilustração com 

“Corrida de 20” para classificar os diferentes tipos de situações didáticas, 

distinguindo quatro tipos de situações, a saber: 

 
Situações de ação 
 
Esta fase é caracterizada pelo momento em que ocorre uma interação entre 

os alunos e o meio físico. O aluno realiza procedimentos mais imediatos para a 

resolução de um problema e o conhecimento adquirido é de natureza mais 

experimental e intuitiva do que teórica. Nesta situação, o aluno não sabe explicar os 

argumentos utilizados para obter a solução correta, realiza determinadas ações que 

resultam na produção de um conhecimento de natureza mais operacional (busca de 

solução de um problema). 
Formulada a situação, os alunos tomam as decisões para tentar organizar sua 

atividade de resolução do problema proposto. No caso em que os procedimentos 

                                                                                                                                        
6 Gimenez (1997) descreve as ações perceptíveis no diálogo durante a situação didática. 
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utilizados estejam associados a alguma teoria, o que se levará em conta é o fato de 

não saber explicar os argumentos que ajudaram na elaboração. Na prática 

educacional, o trabalho com a situação de ação permite guiar os alunos à 

descoberta de fatos específicos através da escolha de estratégias, possibilitando 

agir sobre a questão de forma a não ter que explicitar os argumentos usados. 

Na “Corrida de 20”, esta situação corresponde a fase “jogando um contra o 

outro”. Nela o aluno desenvolve estratégias sem uma razão para jogar um número 

ao invés de outro. Segundo Brousseau (1997), 

Neste instante, ela poderá jogar com 10 ao invés de 9, porque passa 
a pensar incorretamente que o jogo tem a ver com a contagem de 
números decimais. Talvez jogue 13, por ser o número da sorte 
(número mágico), ou 17, porque intuitivamente já ganha a rodada, ou 
por outro lado, se encontra em maus lençóis quando o oponente diz 
o número 17 (BROUSSEAU, 1997, p. 9). 

A escolha entre dois números possíveis é uma condição imposta na situação 

à solução desejada que, em geral, é caracterizada por uma adoção de estratégias 

por intuição ou por uma lógica de rejeição racional de estratégia mais fácil. A nova 

estratégia é adotada como resultados das experimentações e representada pelo 

esquema da figura 2 que representa a adoção de estratégias. 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Esquema da adoção de estratégias 

 

O fato marcante deste início do jogo é que para os alunos todos os números 

aparecem com igual importância. Percebe-se que no final desta fase, eles começam 

a saber que se jogar 17 ganha e se escolherem os números como 18 ou 19 irão 

perder o jogo (escolhas que não são importantes para eles). Conforme escolha feita 

pelo número 17 no esquema desta etapa ilustrada pela Figura 4. 
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Figura 4 – Etapa de uma jogada 

Ainda nesta etapa, observa-se que o jogo de relações “Se eu jogar 14 ou 17 

eu ganho” pode ser obtido mais ou menos implicitamente; o aluno joga de acordo 

com o modelo que anteriormente foi capaz de formular. Em geral, são necessárias 6 

ou 7 partidas do jogo até se chegar ao número 17 como opção preferencial: "para 

ganhar: Eu devo jogar 17”.  

A maioria das situações didáticas é formulada a partir de esquemas de ações, 

alguns modelos implícitos7 correspondem, no final da aprendizagem, em partes dos 

conhecimentos que foram ensinados.  

 
Situações de formulação 
 
Esta fase é representada pelos momentos em que o aluno passa a utilizar a 

resolução de um problema, alguma teoria, com um raciocínio mais elaborado do que 

um procedimento experimental, baseado em informações anteriores. O objetivo 

desta situação é a comunicação de informações entre os alunos. O aluno faz 

afirmações sem a intenção de julgar a validade do conhecimento, embora isto esteja 

implícito. Este tipo de situação é considerado como um avanço pelo fato de serem 

aplicados outros conhecimentos que podem se adequar às informações 

mencionadas nos problemas, possibilitando o uso de procedimentos metodológicos 

mais elaborados. 

                                            
7 O termo “modelo implícito” é usado para descrever o jogo de relações ou regras com a qual o aluno 

toma decisões sem ter consciência sobre elas ou sobre sua formulação (o qual significa que as 
regras sobre as ações nem sempre são capazes de serem formuladas). 

Aluno A 

Aluno B

18 
17 

19 

19 

20 

20 
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Em geral, esta situação se caracteriza pela utilização de alguns modelos ou 

esquemas teóricos explícitos na solução do problema em questão. Apresenta um 

evidente trabalho com informações teóricas de uma forma bem mais elaborada, com 

uma linguagem mais apropriada para viabilizar esse uso da teoria. No entanto, neste 

momento, o aluno faz afirmações sem um julgamento da validade do conhecimento. 

Tais situações são caracterizadas pela ausência de explicitar as razões lógicas da 

validade. 

Segundo Brousseau (1997), nas situações de formulação, o fato de 

comunicar ou de expressar uma idéia não implica necessariamente um grau elevado 

de confiança sobre ele, mas precisamente que tipo de formulação poderá produzir 

um modelo essencial na elaboração de uma convicção.  

No caso da “Corrida de 20”, corresponde à fase do jogo (grupo contra grupo) 

em que a turma é dividida em dois grupos iguais, sendo observados alternadamente 

em dois momentos diferentes: 

a) Quando um representante de cada grupo é chamado ao quadro de giz para 

jogar. 

b) Quando há a discussão com os grupos.  

Nesta fase, o aluno que não está no quadro tenta gravar todas as 

informações observadas que os dois representantes escreveram. 

A situação didática no momento em que o aluno está jogando no quadro de 

giz (quadro negro) é representada pela figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Esquema da situação do jogo do aluno no quadro negro 

No decorrer desta fase são geradas discussões com os grupos. Os alunos 

percebem que para ganhar não é suficiente saber como jogar (isto quer dizer que 

tem um modelo implícito), sendo necessário indicar aos parceiros as estratégias 

escolhidas. 

Ação 

Situação Estudante na banca 
/carteira escolar 

Feedback

Feedback 

Estudante no quadro negro 
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Situações de validação 
 
Fase  em que o aluno tenta convencer a um ou vários interlocutores a validade 

das afirmações através de mecanismos de provas. O saber já elaborado por ele 

passa a ser usado com uma finalidade essencialmente teórica. Esta situação está 

relacionada ao plano de argumentação racional, ou seja, a veracidade do 

conhecimento que se quer provar. Segundo Pais (2001 p. 73):...um dos valores 

educacionais da ciência é propiciar ao aluno a oportunidade de vivenciar o desafio 

dessa validação.  

Com isso, a experiência que envolve procedimentos da argumentação do 

saber elaborado poderá levar o aluno à contestação ou rejeição de proposições não 

compreendidas. Neste momento, o aluno utiliza as afirmações, elaborações, 

declarações com o propósito de validar o saber construído. Segundo Brousseau 

(1997), 
Em matemática, o “porque” não pode ser aprendido somente pela 
referência e autoridade dos adultos. Nem sempre a verdade pode ser 
considerada como regra, assim como a convenção social como a 
“beleza” e o “bem”. Requere-se uma adesão, convicção pessoal e 
uma internalização, a qual não pode ser recebida por outros sem que 
haja perda de valores (BROUSSEAU, 1997, p. 15). 
 

Em relação às situações didáticas, Balacheff8 (1990 apud PAIS, 2001) propõe 

que nas situações de validação seja feita uma distinção entre explicação, prova e 

demonstração. A explicação da validade se restringe ao plano estrito da 

compreensão individual; a prova se caracteriza por requerer um procedimento mais 

amplo ao nível de um contexto social mais limitado (a sala de aula) e a 

demonstração representa a validação do conhecimento pelo crivo da comunidade 

científica. O autor também analisou o problema da validação do saber matemático, 

com interesse voltado para o objeto didático, visando à projeção de suas implicações 

na prática pedagógica. 

No tocante à “Corrida de 20”, a fase que corresponde a esta situação é a 

terceira parte do jogo, em que os alunos são divididos em dois grupos (“A” e “B”). 

Brousseau (1997, p. 15) menciona as seguintes instruções: “Nós vamos ter 

uma competição de teoremas”. Nós somos todos matemáticos e nós vamos 

                                            
8 Ballachef (1990) In: PAIS, L. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2002. 
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cooperar no avanço da ciência por somar “verdades” e normas/regras a qual tem 

certeza que são úteis para ganhar. Nessa fase elabora-se uma conjectura9 e se 

verifica sua aceitação por todo o grupo. Caso seja aceita, ela se torna um teorema. 

O professor escreve a conjectura proposta “17” ganha e pergunta sua 

pertinência ao grupo oponente, conforme tabela 1, que descreve a conjectura 

proposta alternadamente para os grupos A e B na situação da seqüência dos 

números no jogo “Corrida de 20” (BROUSSEAU, 1997, p. 13). 
Tabela 1: Descrição da conjectura proposta para os grupos A e B 

 

Dependo da escolha de estratégias a ser formulada, o ponto deve ser 

adicionado /colocado ao grupo A ou B. Caberá ao estudante de cada grupo conferir 

uns com os outros, depois que o regulamento for dado.  

Dessa forma este processo de validação do conhecimento permite que seja 

assegurada a condição formal de aceitabilidade de uma proposição (saber 

reconhecido) como uma verdade por uma comunidade científica. 

 

Situação de institucionalização  
 
Esta última fase tem a finalidade de buscar o caráter objetivo e universal do 

conhecimento estudado pelo aluno. É o momento que sob o controle do professor se 

tenta proceder à passagem do conhecimento, do plano individual e particular, à 

dimensão histórica e cultural do saber científico.   

Trata-se de uma fase de extrema importância constituída pelo 

reconhecimento duplo do fenômeno social gerado a partir da consideração “oficial” 

do objeto de ensino por parte do aluno, e da aprendizagem do aluno por parte do 

professor. 

                                            
9 Conjectura s.f.(lat.conjectura). Idéia fundamentada em possibilidades; hipóteses, suposição. 

(LARROUSE, 1992, p. 260). 

Grupo A 

Prop 17 Oponente: Ok “17” ganha 1 

REGRA ACEITA PONTO “A” PONTO “B”REGRAS PARA ESTUDO X 

Grupo B 
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A institucionalização consiste em integrar as produções elaboradas dos 

alunos a uma teoria mais ampla, na qual o professor atribuirá aos novos 

conhecimentos um saber culturalmente acessível ao aluno. Na situação em questão, 

busca-se que o conjunto de alunos da turma assuma o significado de um saber 

socialmente estabelecido de um saber elaborado pelo grupo (eles mesmos) durante 

as situações de ação, formulação e validação. Para Brousseau (1996), 

A institucionalização se realiza tanto sobre uma situação de ação- 
reconhece-se o valor de um procedimento que se converterá em um 
recurso de referência - como também sobre uma situação de 
formulação. Há formulações que serão conservadas (“isto se diz 
assim”, “aquilo deve ser lembrado”). O mesmo acontece com as 
provas: é necessário identificar o que será retido das propriedades 
dos objetivos que encontramos (BROUSSEAU, 1996, p. 56). 

 

Com relação à “Corrida de 20”, segundo análise de Brousseau constatou-se: 

 Debates informais entre os alunos não produzem nenhum teorema e não 

reforçam convicções, percebendo que devem provar o que vem a ser duvidoso; 

 A ação do aluno depende da formulação de uma estratégia (Todo estudante tem 

capacidade quase imediata de afirmação, você tem que jogar o número de tal 

maneira que...); 

 A situação de validação permite a organização de provas matemáticas que 

demonstram a progressão do jogo; 

 A Institucionalização é, em alguns casos, necessária para mostrar a prática que 

eles devem usar em qualquer lugar. 

Todas essas situações didáticas encontram-se entrelaçadas entre si. A 

separação só foi feita para viabilizar suas análises. 

Nesta pesquisa, a hipótese é que a utilização de materiais concretos 

estruturados Quadrados congruentes e representações retangulares poderá 

contribuir para a aprendizagem do conceito de decomposição multiplicativa dos 

números naturais. A situação didática em questão será a Composição de quadrados 

congruentes em representações retangulares.  

Na tentativa de se fazer um paralelo com a análise de Brousseau que 

identificou as fases do desenvolvimento da situação “Corrida de 20” destacamos a 

seguir as fases da situação didática a ser desenvolvida no presente estudo: 
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Fase 1:  Montagem da composição de quadrados em representações retangulares 

mediante um roteiro com as situações de ensino; 

Fase 2:  Registro das soluções encontradas nos itens do caderno de atividades com 

papel quadriculado; 
Fase 3: Percepção e identificação de relações matemáticas através da manipulação 

do material; 

Fase 4:  Construção do conceito decomposição multiplicativa em forma de produto 

de dois fatores. 

A seguir será apresentada uma fundamentação matemática do conteúdo 

decomposição multiplicativa dos números naturais. 

 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 DECOMPOSIÇÃO MULTIPLICATIVA 
 

Dentre as civilizações mais antigas em que há registros de estudos das 

propriedades dos números inteiros, destaca-se a Grécia que apresenta uma teoria 

semelhante a que é vista hoje em dia.  Na civilização grega observou-se a existência 

de duas matemáticas que andavam lado a lado: logística que se apresentava como 

a matemática prática dos comerciantes/artesãos e aritmética como a matemática 

teórica dos filósofos.  O nome "Aritmética" é proveniente de arithmós, que em grego 

significa "número". Nesta época, a logística compreendia o tratamento do cálculo 

dos números inteiros e à aritmética a teoria dos números. Segundo Coutinho (2003, 

p. 8): A teoria dos números é herdeira da aritmética dos gregos. Ironicamente a 

palavra aritmética é usada hoje em dia para descrever aquilo que os gregos 

chamavam de logística. 

A matemática foi considerada uma ciência devido a forte influência da filosofia 

grega. Dentre os primeiros matemáticos gregos, que são filósofos, estão Pitágoras e 

Tales. A interação entre a matemática e a filosofia trouxe eficácia à noção que 

podem esclarecer como um certo fato é conseqüência de algo que já conhecemos 

(COUTINHO, 2003, p. 14). Para este autor os filósofos eram brilhantes na arte de 

argumentar. 

Um fato matemático pode ser freqüentemente chamado de teorema, que 

originalmente na Grécia significava "espetáculo ou festa”. Atualmente os dicionários 

trazem como significado para teorema uma proposição a ser demonstrada composta 

de duas partes, as hipóteses e a tese. Nas hipóteses serão enunciados fatos que 

estamos supondo como verdadeiros e a tese é a conclusão do teorema que se quer 

provar. 

3.1 A Escola Pitagórica e o Misticismo dos Números 

Pitágoras, nascido em Samos - uma das ilhas do Dodecaneso no século VI a. 

C, era matemático, filósofo, profeta e místico. Alguns relatos afirmam que as 
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informações matemáticas e astronômicas provavelmente foram adquiridas pelo fato 

de ter feito muitas peregrinações ao Egito e a Babilônia indo possivelmente até a 

Índia. Na volta ao mundo grego instalou-se em Crotona na costa sudeste (Magna 

Grécia) e fundou uma ordem secreta e comunitária - Escola Pitagórica. O lema desta 

escola era “Tudo é número”, cujo símbolo oficial era uma estrela de cinco pontas, 

formada pelas cinco diagonais de uma face pentagonal do decaedro regular. Para 

Boyer (1994), 
 
Talvez a mais notável característica da ordem pitagórica fosse a 
confiança que mantinha no estudo da matemática e da filosofia como 
base moral para conduta. As próprias palavras ”filosofia” (ou “amor à 
sabedoria”) e a matemática (ou o que “é aprendido”) supõe-se terem 
sido criadas pelo próprio Pitágoras para descrever suas atividades 
intelectuais (BOYER, 1994, p. 36). 
 
 

Os matemáticos pitagóricos tinham uma verdadeira adoração pelos números 

e baseavam sua filosofia e modo de viver neste fato. Esses membros dessa escola 

conceberam os números geometricamente, não como relações aritméticas, mas 

como figuras e grandezas dotadas de uma significação religiosa chegando a definir 

o número como sendo a essência de todas as coisas e que a organização do 

universo em geral, em suas determinações, era um sistema harmonioso de números 

e de relações numéricas em que associavam as configurações de pontos, unidades 

sem extensão, com extensão geométrica, acreditando na crença de uma aritmética 

celeste.  

Para tanto, é conveniente a citação de uma célebre frase de Filolaus (membro 

da escola): Todas as coisas que podem ser conhecidas têm número; pois não é 

possível que sem número qualquer coisa possa ser concebida ou conhecida 

(BOYER, 1994, p. 40). 

Com relação à idéia de primalidade, os pitagóricos entendiam e perceberam 

regularidades na geração de alguns números a partir de sua composição, revelando 

grande interesse em estudar os números perfeitos e amigáveis. Um número perfeito 

é um número inteiro cujo resultado da soma dos seus divisores naturais (exceto ele 

mesmo) é igual ao próprio número. Como exemplo, veja os números: 

 6 tem como divisores 1, 2, 3 e  6, cuja soma dos divisores 1+2+3 = 6; 

 28 tem como divisores 1, 2, 4, 7, 14 e 28 cuja soma dos divisores  

    1+2+4+7+14 = 28.  
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Quanto a um par de números amigáveis, veja os números 220 e 284, são tais 

que os divisores de um somam-se ao do outro e vice-versa. 

 

 

 

 

Para os gregos o algoritmo a busca de números perfeitos está associada aos 

números primos descritos no livro IX de Euclides na forma )12.(2 1 −− nn , se e 

somente se, 12 −n  for primo.  

Ainda com referência a esta veneração na Grécia a aritmética passou a ser 

considerada uma disciplina intelectual, em que tentaram transformá-la num ramo da 

filosofia, fazendo dela uma “base para unificação de todos os aspectos do mundo 

que a rodeava” (BOYER, 1994, p. 39). 

Diante disso, é indiscutível o número de contribuições trazidas pelos membros 

dessa escola que foram os primeiros a considerar que as operações da natureza 

poderiam ser entendidas por meio da matemática. 

3.2 Euclides de Alexandria e tópicos da teoria dos números 

No livro ‘Os Elementos’, escrito pelo matemático Euclides que viveu em 

Alexandria cerca de 300 a.C., composto por treze capítulos ou ainda livros, há três 

desses que abordam problemas relativos à teoria dos números. Segundo Coutinho 

(2003), o tratamento da teoria dos números é apresentado no livro VII, onde se 

encontra as definições de números primos e o método para o cálculo de máximo 

divisor comum entre dois números. Segundo Boyer (1994), 

Em todos esses livros cada número é representado por um 
segmento, de modo que Euclides se refere a um número AB (A 
descoberta dos incomensuráveis tinha mostrado que nem todos os 
segmentos podem representar inteiros, mas a afirmação recíproca - 
de que números inteiros podem ser representados por segmentos 
evidentemente contínua válida.) Por isso Euclides não usa frases 
como ”é um múltiplo de“ ou “é um fator de“, pois ele substitui por “é 
medido por” e “mede respectivamente”. Isto é, um número n é 
medido por outro número m se existe um terceiro número k tal que 
n= km. (BOYER, 1994, p. 84). 

NÚMERO SDivisores DIVISORES

220 284 1, 2, 4, 5,10,11, 20, 22, 44, 55, 110, 220

284 220 1, 2, 4, 71, 142, 284
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O último dos três livros sobre a teoria dos números, o livro IX, apresenta 

vários teoremas interessantes, destacando-se dentre eles, segundo Boyer (1994) a 

proposição 20: ”Números primos são mais do que qualquer quantidade fixada de 

números primos”, isto é, Euclides faz uma prova elementar (demonstração) da 

existência de uma infinidade de primos e encerra esse livro com estudos sobre os 

números perfeitos. 

Convém ressaltar que muitos dos resultados importantes sobre números 

primos já haviam sido provados e que nesse livro “Os Elementos”, Euclides 

apresenta também, uma demonstração do Teorema Fundamental da Aritmética. 

Neste livro, estão descrito o algoritmo da divisão e algoritmo euclidiano. O 

algoritmo da divisão calcula o quociente e o resto de uma divisão de um número r 

inteiro por outro. Segundo o dicionário Aurélio a palavra algoritmo tem a seguinte 

definição: processo de cálculo, ou de resolução de um grupo de problemas 

semelhantes, em que se estipulam, com generalidade e sem restrições, regras 

formais para obtenção de um resultado, ou da solução de um problema. Para 

Coutinho (2003), 

O sentido atual da palavra algoritmo, contudo, é bem mais recente, 
sendo atestado, em inglês, apenas a partir de 1812. Não é claro 
como a palavra passou a ter esse sentido. È possível testemunhá-la 
adquirindo um significado mais abrangente no artigo de 1684 em que 
Leibniz apresenta, pela primeira vez, sua versão do cálculo 
diferencial e integral. No começo deste artigo Leibniz diz que as 
regras do cálculo que vai apresentar podem ser consideradas como 
um ‘ algoritmo’ (COUTINHO, 2003, p. 19). 

 

Carl Friedrich Gauss, matemático alemão, que publicou o livro Disquisitones 

arithmeticæ (1801) utilizou algoritimus referindo-se a um conjunto de fórmulas como 

um método para calcular a solução de problemas aritméticos. É incontestável a sua 

contribuição à Matemática, destacando-se, desde cedo, como uma criança prodígio 

e por ter desenvolvido métodos da teoria dos números, geometria diferencial, análise 

e física sendo conhecido como ‘o príncipe dos matemáticos’. Esse nobre matemático 

considerava a teoria dos números tão cativante que a denominou de ‘rainha da 

matemática’. 
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3.3 Os Conceitos e Teoremas Correlatos à Decomposição Multiplicativa 

A abordagem do conteúdo decomposição multiplicativa de números naturais 

engloba os conceitos e teoremas a destacar.  

 
Teorema de divisão (Algoritmo da divisão): 

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

naturais e r tais que 

rqba += . , com  .0 br <≤  )0( abr ⇔=  

(q é chamado de quociente e r de resto da divisão de a por b) 

 

Necessariamente, verifica-se que este algoritmo dá lugar a um teorema com 

duas informações: que o quociente e o resto sempre existem e que são únicos.  

Verifica-se também que o conteúdo decomposição multiplicativa de números 

naturais está relacionado à escrita de um número, como um produto de fatores 

primos ou não, estando inserido nas estruturas multiplicativas. 

 

Divisibilidade 
 

O conceito de divisibilidade é considerado um conceito importante na Teoria 

dos Números. Verifica-se que no conjunto dos números reais, pode-se dividir 

qualquer número real por outro número real (não nulo), obtendo como resultado um 

número real. No conjunto dos números inteiros este fato não existe, pois existem 

casos em que dividir número inteiro por outro número inteiro (não nulo), obtém-se 

como resultado um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros.  

Um número natural b só é divisível pelo inteiro a se existir um número natural 

c tal que b = ac. Nesse caso, diz-se também que a é um divisor de b, ou que a divide 

b, ou ainda que b é múltiplo de a. 

 
Definição1.   

Se a e b são números naturais, dizemos que a divide b, denotando por a I b, 

se existir um número natural c tal que b = ac. Temos, então, neste caso o algoritmo 

da divisão quando o resto é igual a zero. 

rqba += . ,  quando  0=r , temos : qba .=  
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Se a não divide b escrevemos a  b. 

Teorema 1.  A divisão tem as seguintes propriedades: 

 Todo número, não nulo, é divisível por ele mesmo: nn   

Se 0, ≠Ζ∈ nn  então nn . 

 Se todo número, não nulo, divide um outro número, não nulo, então: 

anadnd ⇒  . 

Se  241284 ⇒ ,  pois 8.34.384 ⇒  

 Se um número, não nulo, divide um outro (n), qualquer múltiplo seu, por um outro 

número a (ad), divide o múltiplo de n por a (an).  

ndaenaad ⇒≠ 0  

Se  48.216.29632 ⇒ ,  pois 8416  

 A unidade divide todo inteiro: n1  

 Todo número, não nulo, divide o zero: 0n  

 Se todo número, não nulo, divide um outro número, não nulo, então o módulo 

deste número (menor inteiro) é menor ou igual ao módulo do maior número: 

ndnend ≤⇒≠0  

 Se todo número, não nulo, divide um outro número, não nulo, e vice-versa, então 

o módulo de deste número (primeiro) é igual ao módulo do outro número 

(segundo):   

nddnend =⇒  

 Se todo número, não nulo, divide um outro número, então este segundo  número 

divide o primeiro número, que é, conseqüentemente, dividido pelo segundo  

número:   

ndndend )/(0 ⇒≠  

 
Números Primos 
 

Um número natural )1( >nn  que possui somente dois divisores n e 1 é 

chamado primo. A nomenclatura dada aos números que apresentam estas 
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características é proveniente da herança cultural grega que classificava estes 

números como os primeiros ou indecomponíveis, denominando os outros números 

que não possuíam estas características de secundários ou compostos. 

Definição 2. Um número p é primo se 1±≠p  admite como únicos divisores de p : 

1±  e p± . 

Se 1>n  não é primo dizemos que ele é composto. 

Segundo Lellis (1993), 
 
Seria muito justo chamá-los de números atômicos porque átomo, em 
grego, significa indivisível. No entanto, eles chegaram aos nossos 
dias batizados de números primos, porque primo, em latim, quer 
dizer primeiro. Esse nome indica que tais números são os primeiros, 
no sentido de que a partir deles, os outros números são gerados 
(LELLIS, 1993, p. 20-23). 
 
 

De maneira geral, pode-se escrever um número natural, exceto 1, como um 

produto de dois ou mais números distintos chamados fatores. A decomposição 

multiplicativa de números naturais ou fatoração é obtida através da técnica de 

fatoração que corresponde a um processo utilizado para a obtenção de um produto 

em fatores, através de divisões sucessivas por primos.   

 

Teorema Fundamental da Aritmética (teorema da fatoração única):  
 

Dado um número inteiro positivo 2≥n  podemos sempre escrevê-lo, de 

maneira única, na forma ke
k

ee pppn .... 21
21= , onde kppp <<<< ...1 21  são primos e 

keee ,...,, 21 são inteiros positivos.  

Este enunciado na forma acima foi feito por Carl Friedrich Gauss no §16 do 

livro Disquisitones arithmeticæ. Segundo Coutinho (2003), Isto não significa que o 

fato expresso no teorema não tivesse sido usado implicitamente por matemáticos 

desde a Grécia Antiga. Hardy e Wright10 comentam em seu livro que isto se deve ao 

fato de Gauss ter sido “o primeiro a desenvolver a aritmética como uma ciência 

sistemática” (HARDY E WRIGHT, 1994 apud COUTINHO, 2003, p. 10). 

                                            
10 Hardy e Wright (1994) In COUTINHO, S. C. Números Inteiros e Criptografia RSA. Série de 

Computação e Matemática. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. 2.ed. Rio de 
Janeiro, 2003. 
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Método da Decomposição em Fatores Primos 
 

A decomposição multiplicativa de número natural pode ser obtida conforme os 

seguintes passos: (Divisões sucessivas) 

1. Dividir o número dado pelo seu menor divisor primo; 

 Se for um número par inicia-se a divisão por 2. 

 Se ímpar, verificar a possibilidade de iniciar por 3, 5, 7 e assim sucessivamente. 

2. Dividir o quociente encontrado pelo seu menor divisor primo; 

3. Repetir este procedimento até obter um quociente igual a 1. 

Este processo constata que: 

 Todo número natural composto, diferente de zero, apresenta uma decomposição 

multiplicativa em fatores primo; 

 A decomposição multiplicativa de um número natural composto em fatores 

primos é única. 

Para exemplificar a técnica de fatoração (divisões sucessivas), vamos 

decompor o número 210. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Exemplo de uma técnica de fatoração de um número em primos 

Então, o número 210 tem como decomposição multiplicativa em fatores 

primos: 

 
Figura 7 – Fatoração em primos de 210 

O método das divisões sucessivas/fatoração por números primos pode ser 

apresentado da seguinte maneira: 

 

 

 

2    x    3   x     5    x     7 2 1 0 =

I-  210 é divisível por 2, o quociente é 105

IV-7 é divisível por 7, o quociente é 1

III- 35 é divisível por 5, o quociente é 7

II- 105 é divisível por 3, o quociente é 35

210        2 

105        3 

   7         7 

      1   

 35        5 
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Figura 8 – Método da divisão sucessiva para fatoração do número 

Ainda com relação à fatoração, há um processo que consiste em decompor 

um número em sucessivos produtos de dois fatores. Um dos fatores do produto 

encontrado será o menor número primo 2, se for par, ou primos 3, 5, 7 e assim 

sucessivamente, se for ímpar. Nas decomposições que se sucedem, como o 

esquema a seguir, continua o processo de decomposição em produto de dois fatores 

sempre dos números compostos, encerrando-se com a obtenção do número 

composto como produto de dois fatores primos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Método de decomposição de produtos de 2 fatores sucessivamente 

Com base na definição de fatoração de um número tem-se que: 

 Um número só é divisível por outro número natural quando a sua decomposição 

multiplicativa é constituída por fatores primos do número que o divide com 

expoente maior ou igual (dentre os fatores encontrados). 

 A relação dos divisores de um número natural pode ser obtida através de um 

processo combinatório com os fatores primos. Conforme Netto e Soares (2002), 

explicitaremos o raciocínio combinatório aos fatores de 60: 

 -   “Combina-se” 1 a 1 os fatores primos: 2, 3 e 5. 

- “Combina-se” 2 a 2 os fatores primos pela multiplicação: (2 x 2), (2 x 3), (2 x 5), 

60 = 2  x  2   x   3   x  5

60 = 22  x   3   x  5 3 x 5

2 x 15 

2 x 30 

60 

D I V I S Õ E S   S U C E S S I V A S
  6 0        2 

  3 0        2 

  1 5        3 

    5         5 

    1          

5.3.260 2=

1 5 3

6 0 2 

3 0 2

 1 
5 5

6 0  =  2  x  2  x  3  x  5
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      (3 x 5). 

- “Combina-se” 3 a 3 os fatores primos pela multiplicação: (2 x 2 x 3), (2 x 2 x 5),   

      (2 x 3 x 5).  

 -   “Combina-se” 4 a 4 os fatores primos pela multiplicação: (2 x 2 x 3 x 5) e, 

acrescentamos o divisor trivial 1(trivial porque é divisor de qualquer número). 

Netto e Soares (2002) apresentam uma tabela para obtenção de todos os 

divisores de um número: 

Tabela 2 - Agrupamentos dos fatores primos e divisores 

AGRUPAMENTO FATORES E PRODUTOS DIVISORES 
Um a um 2, 2, 3, 5 2, 3, 5 

Dois a dois (2 x 2), (2 x 3), (2 x 5), (3 x 5) 4, 6, 10,15 

Três a três (2 x 2 x 3), (2 x 2 x 5), (2 x 3 x 5) 12, 20,30 

Quatro a quatro (2 x 2 x 3 x 5) 60 

 

Dessa forma, acrescentando-se o divisor 1 obtém-se todos os divisores do 

número 60: 

D(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60} 

Teorema 2 (Crivo de Eratóstenes) - Se n não é primo, então n possui, 

necessariamente, um fator primo menor do que ou igual a n . 

Este processo é um dos mais antigos para achar números primos 

desenvolvido pelo grego Eratóstenes, que nasceu por volta de 284 a.C. Inicialmente 

a palavra crivo significa peneira, Nicômaco11 (100 d. C) apud Coutinho (2003) em 

seu livro Aritmética menciona o Crivo de Eratóstenes da seguinte maneira 

 
...método para obtê-los [os números primos] é chamado por 
Eratóstenes uma peneira, porque tomamos os números ímpares 
misturados de maneira indiscriminada e, por este método, como se 
fosse pelo uso de um instrumento ou peneira, separamos os primos 
ou indecomponíveis dos secundários ou compostos. (NICÔMACO, 
100 d.C apud COUTINHO, 2003, p. 62). 
 
 

Este resultado apresenta uma importante aplicação prática, assegurando um 

teste para identificação de números primos, sendo suficiente verificar a divisibilidade 

                                            
11 Nicômaco (100 d. C) In COUTINHO, S. C.  Números Inteiros e Criptografia RSA. Série de 

Computação e Matemática. Instituto  Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA. 2.ed. Rio de 
Janeiro, 2003. 
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apenas pelos primos n≤ . Para obter a lista de todos os primos menores que 40 

deve-se excluir dentre os números de 2 a 40 aqueles que são múltiplos de 2, 3 e 5 

que são os primos 40≤ . Este é o processo chamado de Crivo de Eratóstenes 

representado na figura 10. 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Crivo de Eratóstenes 
Logo, os números primos que estão compreendidos entre 2 e 40 são todos 

aqueles que não foram eliminados pelo processo descrito, isto é, 

                    2   3    5    7    11    13    17    19    23    29    31    37 
Quanto aos números que foram eliminados, verifica-se que por serem 

múltiplos de 2, 3 e 5, apresentam decomposições multiplicativas em forma de 

produto com dois ou mais fatores, conforme exemplos dos números 15 e 28. 
Decomposição multiplicativa 

 
 

 

 

 

 
3.4 O material Concreto: Quadrados e as Representações Retangulares 

 

Tendo em vista que o saber escolar pode ser entendido, validado e 

comunicado de diversas maneiras, a proposta de trabalho nessa tendência depende 

da concepção de trabalho pedagógico, da visão do que é material e como utilizá-lo 

em situações de aprendizagem que propiciem a construção de significados.  

De fato, Lorenzato (2004), ao examinar essa tendência de ensino no processo 

ensino - aprendizagem da matemática, enfatiza a importância da experimentação, 

concebida inicialmente como a ação sobre objetos (manipulação), de modo que 

valoriza a construção do saber propiciando o levantamento de hipóteses, a 

28

2 x 2 x 7 

4  x  7 

2  x  14 

15 3   x   5

1 2 3   4 5   6  9  8 10 7 

 21 22 23 24 25 26 29 28 30 27 

31 32 33 34 35 36 19 38 40 37 

11 12 13 14 15 16 19 18 30 17
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descoberta de fatos específicos através de perguntas ou desafios, enfim 

experimentar é investigar. 
 
Mas, a importância da experimentação reside no poder que 

ela tem de conseguir provocar raciocínio, reflexão, construção do 
conhecimento. Isto pode ocorrer em meio ao silêncio, o que lembra 
Guimarães Rosa: “mesmo quando nada acontece, há um milagre 
que não estamos vendo” (LORENZATO, 2004, p.73). 
 

Carvalho (1994) percebendo o insucesso dos alunos em atividades que 

englobam as operações de multiplicação e divisão, sugere o uso de quadrados na 

construção de retângulos com a finalidade de tornar mais eficaz a abordagem do 

conteúdo de transformações multiplicativas: 
 
Assim um aluno que tenha dúvidas sobre a multiplicação e a divisão. 
poderá esclarecê-las.... quando o professor propõe, visando ensinar 
multiplicação, que os seus alunos construam retângulos com 
quadrados (contando as linhas, contando as colunas e relacionando 
com o número total de quadrados utilizados) está trabalhando com a 
noção de área, mesmo que a sistematização desse tema seja 
realizada em séries posteriores (CARVALHO, 1994, p. 52). 

 

Optou-se nesta investigação pela situação didática: Composição de 
quadrados congruentes em representações retangulares na elaboração de uma 

seqüência didática em que foi utilizado o material concreto “quadrados congruentes 

e representações retangulares” como um recurso didático com ênfase na noção de 

Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau que subsidiará sistematizar 

aspectos do conceito que poderão ser levantados durante a atividade visando com a 

construção do significado de decomposição multiplicativa (em função do conteúdo 

específico a ser tratado). 
Seja k uma quantidade de quadrados congruentes dados e Ri a 

representação de retângulos possíveis composta pela junção dos quadrados. A 

montagem de todas as representações retangulares a partir da junção de todos 

quadrados congruentes pode ser feita segundo os esquemas, exemplificados no 

quadro 2 das representações retangulares com k = 3 quadrados.  

Esquema 1: Composição de quadrados congruentes em retângulos dispostos na 

posição horizontal 

Esquema 2: Composição de quadrados congruentes em retângulos dispostos na 

posição vertical. 
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Quadro 1 - Esquemas das  representações retangulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta montagem de retângulos com k = 3 quadrados encontraremos os 

retângulos côngruos 1 x 3 e 3 x 1 que por opção da pesquisa serão considerados 

apenas os retângulos com o lado maior na horizontal (quadrados dispostos na 

posição horizontal). 

No planejamento das situações surge a necessidade de integrar ao estudo de 

decomposição multiplicativa de números naturais, conhecimentos prévios de 

geometria plana, decorrente da transformação das quantidades de quadrados 

congruentes em retângulos possíveis. Percebe-se que tal composição depende de 

um conhecimento matemático que o aluno possivelmente traz consigo: 

 Identificação e classificação de quadriláteros (Retângulos); 

 Situações de contagem de números discretos. 

Finalmente nesta abordagem, buscava-se identificar algumas relações 

existentes entre as medidas dos lados dos retângulos encontrados e a quantidade k 

de quadrados congruentes dados. 

3.4.1 Algoritmo da Divisão 

A elaboração de situações didáticas deste estudo terá como foco atividades 

que estão de acordo com os princípios norteadores dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) do MEC.  

As ações consideradas foram as seguintes: 

1. Construir com os quadrados dados todos os retângulos possíveis; 

2. Interpretar todas as informações existentes na utilização desse recurso didático; 

REPRESENTAÇÕES   RETANGULARES REPRESENTAÇÕES  RETANGULARES 

ESQUEMA 2 (Vertical) 

Retângulo 1: 

1 

1 Unidade Padrão: 

1

3

ESQUEMA 1 (Horizontal)

Retângulo 1 : 
3

1

1 

1 Unidade Padrão: 
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3. Verificar com os alunos ao longo das atividades desenvolvidas os conceitos 

matemáticos construídos. 

Inicialmente vamos relembrar a divisão de números naturais. 
Divisão de Números Naturais:  

rqdD += x , 

onde  D = Dividendo; d  = divisor;  q = quociente e r = resto da divisão. 

Se o resto for igual a zero a divisão é exata: r = 0 ⇒ qdD x= , o dividendo D 

pode ser escrito como um produto de dois fatores. Os números d e q dividem D, 

portanto são os divisores de D. Dessa forma D é múltiplo de d e q. 

Seguindo a abordagem sugerida da utilização de quadrados unitários e 

congruentes na composição de retângulos possíveis, conforme quadro 1 (k = 3 
quadrados), é possível associar a quantidade de quadrados um produto de dois 

fatores. 
Representação em forma de produto de dois fatores 
 

 Esquema 1: Produto de dois fatores (Posição horizontal) 
 

 

 Esquema 2: Produto de dois fatores (Posição vertical) 
 

 

O aluno pode tomar como referência também o sistema coluna-linha 

invertendo as representações retangulares para cada posição. 

Comparando-se os retângulos dos esquemas acima, percebe-se que as 
medidas (comprimentos dos lados) dos retângulos 1 e 2 são as mesmas em ordem 

inversas, conseqüentemente apresentam os fatores dos produtos referentes aos 

esquemas em ordem trocadas. Os retângulos estão em posições invertidas e 

possuem a mesma área, estando presente nesta situação a propriedade comutativa 

da multiplicação. 
Na multiplicação de números naturais a ordem dos fatores não altera o 

produto. 

 b  x   a a   x   b =

P1- Produto 1: 1   x   3 3 

P2- Produto 2: 3   x   1 3 
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3.4.2 Esquema MULTDIV 

Este esquema relaciona um número natural com suas decomposições 

multiplicativas em produtos de dois fatores segundo as representações retangulares. 

É composto pelo número natural dado e pelos fatores dos produtos encontrados.  

Seja k uma quantidade de quadrados congruentes, cujas representações 

retangulares e produtos em dois fatores são: 

 

 
  

 

  

 

 

 

O esquema MULTDIV do número k será: 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Esquema MULTDIV do número k 

Regra para montagem deste esquema. Coloca-se o número natural dado, nos 

dois extremos dos quadrados posicionados na horizontal. Em seguida, preenchem-

se os quadrados dos extremos desse retângulo central com o menor e o maior fator 

dos produtos encontrados (o número 1 e o próprio número natural). Os demais 

quadrados são preenchidos com os outros fatores encontrados nas decomposições 

multiplicativas. 

De acordo com o esquema MULTDIV do número k, percebe-se uma relação 

recíproca entre o número k e seus fatores situados nos quadrados do retângulo 

central que permite encontrar o conjunto dos divisores de k: 

 

 

 

k É múltiplo de É divisor de 
a 

1 

b 

k 

k 

I-Representação retangular 

k

1 

b 

a 

II-Produto em dois fatores 

 k 1   x   k 

(linha  x  coluna) 

 k a   x   b 

{ }kbakD ,,,1)( =
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Para identificar a ocorrência de regularidades nesta situação de 

aprendizagem foram testadas diferentes quantidades de quadrados ( k ) que 

possibilitaram perceber a existência de relações entre a quantidade de quadrados 

congruentes e o número de linhas e colunas dos retângulos: 

 O número de linhas e colunas dos retângulos é sempre menor ou igual a k; 

 O número de linhas e colunas dos retângulos possui a propriedade de dividir a 

quantidade k de quadrados; 

 Cada representação retangular apresenta uma representação em forma de 

produto de dois fatores, isto é, toda a quantidade k de quadrados tem, no 

mínimo, uma decomposição multiplicativa com dois fatores. 

Dessa forma, possivelmente tem-se que o material concreto Quadrados e 

Representações retangulares pode propiciar a construção de dois conceitos, a 

saber: 

 Decomposição multiplicativa de números naturais; 

 Divisores de um número natural. 

 A quantidade k de quadrados congruentes é escrita como produto do número 

de linhas e colunas dos retângulos construídos: bxak = . 

      Neste produto, os números a e b dividem a quantidade de quadrados, são, 

portanto, os divisores de k. Dessa forma k é múltiplo de a e b. 

É oportuno verificar as propriedades da divisão descritas no primeiro tópico 

deste capítulo da fundamentação matemática de Decomposição Multiplicativa. 

(i) Todo número, não nulo, é divisível por ele mesmo: nn . 

 Se 0, ≠Ζ∈ nn  então nn .            

Considerando o exemplo para k = 4 quadrados a representação aplicada à 

propriedade tem como solução, uma única linha contendo todos os 4 quadrados 

(tomamos como base dividir a quantidade de 4 quadrados). 

 

 

 

 

 
(ii) Se todo número, não nulo, divide um outro número, não nulo, então: 

anadnd ⇒  

1 

1Unidade Padrão: 

Retângulo 1: 1 quadrado 

4 colunas
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 Se  18963 ⇒ ,  pois 6.33.363 ⇒  

A verificação da validade desta pode ser obtida por meio do uso do material 

concreto. Inicialmente deve-se arrumar os 6 quadrados para encontrar todas as 

soluções de retângulos.  

Representações retangulares  
 

 

 

 

 

 

Propondo-se a estratégia de separação de linhas e colunas, de forma exata, 

pode-se dividir o total de quadrados pelo número de linhas e colunas das 

representações retangulares encontradas.  Este procedimento será utilizado para 

verificar se os números 2 e 3 dividem 6.  

 Separação de linhas: Observe que separando as linhas do retângulo (2 x 3) 

obtém-se duas linhas constituídas por 3 quadrados. Portanto, pode-se dividir, de 

forma exata, 6 por 2, logo 6 é divisível por 2. 

 

 

 

 

 Separação de colunas: De forma similar, no retângulo 2 x 3 obtém-se três 

colunas constituídas por 2 quadrados. Portanto, pode-se dividir, de forma exata, 

6 por 3, logo 6 é divisível por 3. 
 

 
 

 

 

Dessa forma, a montagem de retângulos possíveis permite a articulação entre 

a quantidade de quadrados e a soluções possíveis de representações retangulares 

que pode ser expressa pelo produto (linha x coluna): 

1

6

k = 6 quadrados 

k = 6 quadrados 

3 

2

3 quadrados 

2 linhask = 6 quadrados 

2 quadrados 

3 colunas 

k = 6 quadrados 
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 3x2 6 =  ( 2 linhas contendo 3 quadrados)  

Com isso, diz-se que na decomposição multiplicativa correspondente ao 

retângulo 2 x 3 os fatores 2 e 3 dividem 6, portanto são chamados de divisores de 6. 

Propondo-se acrescentar a solução anterior dois blocos retangulares iguais 

obtém-se uma configuração retangular de 18 quadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que os 18 quadrados foram dispostos em 9 colunas constituídas por 

2 quadrados obtendo-se a representação retangular 9)x2( . Portanto, 18 é 

divisível por 9.  

Dessa forma, tem-se que: )189(  

 

 

(iii) Se um número, não nulo, divide um outro (n), qualquer múltiplo seu por um 

outro número a (ad), divide o múltiplo de n por a (an).  

ndaenaad ⇒≠ 0 . 

Se 8.24.2168 ⇒ , pois 84 . 

Para verificar esta propriedade serão consideradas as quantidades de 

quadrados: k = 8 e k = 16 quadrados, utilizando a solução da representação 

retangular )8x2(  numa ordem inversa de procedimentos do item anterior. 

 

 

1 bloco retangular  2 quadrados 

3 colunas

3 blocos de retângulos (2  x  3) 

2 quadradosk = 18 quadrados 

9 colunas

2 quadrados k = 18 quadrados 

(9 colunas contendo 2 quadrados) 9x218 =
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Arrumando-se os 16 quadrados, por separação de coluna obtem-se as 8 

colunas em 2 blocos retangulares.  

 

 

 

 

 

Com isso, observa-se que os dois blocos retangulares  são constituídos por 4 

colunas contendo 2 quadrados em cada uma, conforme ilustração abaixo:  

 

 

 

 

Dessa forma, tem-se que: )84(  

8x216 =   (8 colunas contendo 2 quadrados) 

 

 

 

(iv) A unidade divide todo inteiro: n1  

Como exemplo deve-se verificar para k = 3 quadrados.  

O número 1 divide 3, isto pode ser observado por meio do uso do material 

concreto arrumando-se os 3 quadrados dispostos numa única coluna. 

 

 

 

 

(v) Se todo número, não nulo, divide um outro número, não nulo, então o módulo 

deste número (menor inteiro) é menor ou igual ao módulo do maior número:  

ndnend ≤⇒≠0  

(2 colunas de blocos retangulares formados por 4 

colunas contendo 2 quadrados) 
4)x2(x216 =  

k = 16 quadrados 

2 blocos de retângulos (2  x  4) 

2 quadrados

1 bloco retangular  2 quadrados 

4 colunas

k = 3 quadrados 3 quadrados 

1 coluna 

8 colunas

k = 16 quadrados 2 quadrados 



 

   

60

           105010105 ≤⇒≠e  

Dispondo-se os 5 quadrados na montagem de retângulos possíveis obtem-se 

uma única solução possível : 5)x1(  

 Separação de colunas: No retângulo 1 x 5 obtém-se 5 colunas de um quadrado. 

Pode-se dividir, de forma exata, logo 5 é divisível por 5 

 

 

 

 

Acrescentando-se uma linha com 5 quadrados para composição do retângulo 

5)x2(  obtem-se uma representação retangular com 5 colunas constituídas por 2 

quadrados. Portanto 10 é divisível por 5. 

 

 

 

 

Com isso, verifica-se que 105 ≤ . 

(vi) Se um número, não nulo, divide um outro número, então o quociente entre o 

segundo número e o primeiro número, divide o segundo número:  

ndndend )/(0 ⇒≠  

            12)4/12(04124 ⇒≠e  

Como exemplo, verificar-se-á a validade desta propriedade para as seguintes 

quantidades de quadrados: k = 4  e k = 12 quadrados. 

Se )124(  e )123( . 

As soluções de retângulos possíveis com os 12 quadrados são: 12)x1( , 

6)x2(  e 4)x3( . Similarmente aos exemplos anteriores, a que satisfaz é o 

terceiro retângulo. 

 Separação de colunas: No retângulo 3 x 4 obtém-se 4 colunas constituídas por 

3 quadrados. Pode-se dividir, de forma exata, 12 por 4, logo 12 é divisível por 4. 

 

 

k = 5 quadrados 

5 colunas

1 quadrado 

k = 10 quadrados 

5 colunas

2 quadrados 
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Na verificação se o número 3 divide 12, isto pode ser observado ao arrumar 

os 12 quadrados na separação das linhas, obtendo-se 3 linhas contendo 4 

quadrados em cada linha, ou seja, 12 é divisível por 3. 

 

 

 

 

  

Com isso, verifica-se que se número 3 divide 12, 12 é divisível por 3. 

Um dos limites percebidos na verificação empírica das propriedades  foi 

impossibilidade de provar que todo número natural, não nulo, divide o zero ( 0n  ). 

Em síntese, no momento da intervenção com o uso de material foram 

analisados os limites e os benefícios que esses materiais trazem nas ações 

realizadas pelos alunos quando os mesmos estiverem manuseando tais materiais.  

3.4.3 Os quadrados e os números naturais 

Na antigüidade, os sábios gregos queriam saber a relevância de alguns 

números naturais. O número 1 era importante, porque tinha a propriedade de formar 

todos os outros: 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3 e assim 

sucessivamente. Mas, na multiplicação não formava nenhum outro número, pois a 

multiplicação de qualquer número natural pelo número 1 é igual ao próprio número. 

Os gregos, então começaram a investigar como surgem e como se 

caracterizam estes números que têm a propriedade de formar outros números. 

Estudaram a seqüência de formação dos números naturais e perceberam que todo o 

número poderia ser escrito como produtos de fatores, conseqüentemente todo 

número natural apresenta uma decomposição multiplicativa. 

Bigode (2000) apresenta a decomposição multiplicativa numa abordagem em 

que o conteúdo serve como conexões para conceitos de números múltiplos, 

k = 12 quadrados 

4 colunas

3 quadrados 

k = 12 quadrados 3 linhas 

4 quadrados 
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números primos e fatoração. A fatoração consiste em decompor o número como um 

produto de fatores primos.  

Nas representações dos retângulos possíveis a partir da composição de 

quadrados unitários, encontram-se todas as maneiras possíveis de se decompor um 

número num produto de dois fatores. 

Seja n o número de representações retangulares das quantidades 

representadas por quadrados e k as quantidades de quadrados unitários 

(congruentes). O número de representações dos retângulos possíveis encontrados a 

partir da composição de quadrados unitários é 1≥n .Toda quantidade k de 

quadrados unitários apresenta, no mínimo, uma decomposição multiplicativa com 

dois fatores resultantes da composição de quadrados em representações 

retangulares. 

Os números que apresentarem no mínimo duas maneiras possíveis de 

representações retangulares são chamados números compostos, isto é, k possui 

2≥n  representações retangulares, se considerarmos a congruência dos retângulos. 

Para Bigode (2000) os números naturais se apresentam da seguinte forma: 

Todo número natural, maior que 1, tem uma decomposição multiplicativa com 

dois ou mais fatores. Como exemplo, ver representação dos dez primeiros números 

naturais numa faixa numérica e seus respectivos produtos com dois ou mais fatores 

conforme na figura 12  das Decomposições multiplicativas.  

 

Figura 12 – Decomposições multiplicativas dos números até 10 

 

 

1 2 5 4 3 6 10 9 8 7 

1 x 2 1 x 5 1 x 71 x 3 

1 x 6

2 x 3

  32

2x2x2    23  

1 x 8  1 x 9 1 x 10

2 x 4  3 x 3 2 x 5

 1 x 4 

 2 x 2 

   22  
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De acordo com este recorte da reta, no conjunto dos números naturais (IN), 

percebe-se regularidades na estrutura multiplicativa dos números naturais como 

características/fatores determinantes que definem a natureza de suas classes 

numéricas:  

 A existência de números com a quantidade de decomposição multiplicativa maior 

que um, isto é, números que são formados a partir da multiplicação de outros 

fatores independentes dele mesmo e da unidade. 

 A existência de números com uma única decomposição multiplicativa. 

 A existência de números que apresentam numa das decomposições 

multiplicativas, fatores que se repetem (distintos dele mesmo e da unidade), ou 

seja, que apresentam uma decomposição multiplicativa com fatores iguais. 

Convém destacar dois itens acima relacionados para análise neste conteúdo. 

Os números com apenas uma única decomposição multiplicativa, 

conseqüentemente, apresentam uma única forma de representação retangular e são 

denominados de números primos (k≠1 e k≠0). 

  Seja k um número natural, k ≠ 1 e k ≠ 0. 

  Com relação aos números que apresentam uma única decomposição 

multiplicativa, Ávila (1991), afirma que, 

Os números primos surgem naturalmente, assim que começamos a 
estudar a multiplicação. Percebemos então que alguns números são 
produtos de outros, como 6 = 2.3 ou 30 = 5. 6. Estes números são 
chamados números compostos. Os demais são aqueles que não têm 
outros fatores além deles mesmos e da unidade; são os chamados 
números primos. [...] (ÁVILA, 1991, p.19-26). 

Recordando a construção de retângulos possíveis e o produto em dois fatores 

dos números verifica-se que: 

1. Se k é primo, k = p, então k admite apenas dois divisores 1 e ele mesmo. 
 

I- Representações retangulares (retângulos possíveis) 
 

 

 
 
 
 

 Retângulo 1: 

p 

1

1 

1Unidade Padrão: 
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II- Produto de dois fatores  
 

 
 
III- Esquema MULTDIV 

 

 

 

 

 

No  tocante ao terceiro item, que apresenta números formados por produtos 

com fatores iguais (distintos dele mesmo e da unidade), verifica-se que dentre as 

soluções possíveis de representações retangulares, uma delas tem a forma 

quadrada. Uma conseqüência dessa regularidade é que generalizando k = 2p   tem-

se: 

I. Representações dos retângulos possíveis 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

II. Representação em forma de produto de dois fatores. 
 

 

 

 

 

P1- Produto 1: 1  x  p p 

P2- Produto 2: p  x   p  p2 

P1- Produto 1: 1 x  p2  p2 

{ }ppD ,1)( =  

É divisor de É múltiplo de p 
1 

p 
p 

 Retângulo 2: 

p 

p

Retângulo 1: 

p2

1 1

1 

1 Unidade Padrão: 
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III. Esquema MULTDIV do número p2 
 

 

 

 

 

 
 

Neste exemplo verifica-se a existência de números com produto de fatores 

iguais, surgindo daí o conceito de potenciação. 

Potenciação é um produto de fatores iguais. 

 

 

  

a = base ; n  = expoente. 

Todos os números que, dentre as soluções possíveis de representações 

retangulares, apresentam uma forma quadrada são denominados números 

quadrados perfeitos. 

A decomposição multiplicativa de um número em fatores primos pode ser 

obtida através da técnica de divisões sucessivas/fatoração. 

A seguir será apresentada a teoria de Engenharia Didática seqüência que se 

pretende aplicar. 

n - fatores 

Ν∈Ν∈= neaaaaaaa n ,.......      Notação: 

{ }2pp,1,)pD( =

p2 É múltiplo de É divisor de p2

1 

p 

p2



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 ENGENHARIA DIDÁTICA 
 

Uma das primeiras versões referentes à noção de engenharia didática foi 

abordada por Brousseau (1981) no artigo sobre o ensino dos decimais em que 

procede a descrição explícita (fase a fase) do método.  

Artigue (1996) menciona que esta expressão surgiu no início da década de 

1980 num texto preparado por Chevallard (1982) para a Segunda Escola de Verão 

de Didática da Matemática.  

Para autora, a engenharia didática é vista como metodologia de investigação 

que se caracteriza em primeiro lugar, por ser um esquema experimental baseado em 

realizações didáticas em classe, isto é, sobre a concepção, a realização, a 

observação e a análise de seqüências de ensino.  

A metodologia de engenharia didática caracteriza-se ainda, 
relativamente a outros tipos de investigação baseados nas 
experimentações na sala de aula, pelo registro no qual se situa pelos 
modos de validação que lhes são associados (ARTIGUE, 1996, p. 
197). 

Ao comparar o trabalho de um pesquisador ao trabalho do engenheiro, 

Artigue (op. cit) faz uma analogia da idéia da engenharia didática, quando diz que se 

trata de uma forma de trabalho didático cujo esboço do edifício didático possibilita 

sistematizar as produções realizadas para o ensino de forma a considerar relações 

de dependência entre a teoria e a pratica. 

Também se distingue por apresentar uma forma particular de organização dos 

procedimentos metodológicos que contempla tanto a dimensão teórica como 

experimental da pesquisa em didática favorecendo uma dupla ancoragem que 

interliga o plano teórico da racionalidade ao território experimental da prática 

educativa. 

Uma seqüência didática é constituída por um número de aulas planejadas e 

analisadas previamente, objetivando observar situações de aprendizagem que 

envolvam os conceitos previstos na pesquisa didática. Tais aulas são também 
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denominadas de sessões, conforme o caráter e especificidade da pesquisa. Convém 

ressaltar que não se trata de aulas comuns, considerando a possibilidade de 

selecionar o maior número de informações que favoreçam descobertas do fenômeno 

pesquisado.  

De uma forma resumida, será apresentado as fases da engenharia didática : 

1. Análise preliminar: Nesta fase, será considerado o quadro teórico que 

fundamentou sua pesquisa para elaboração da seqüência de ensino. Consiste 

na análise epistemológica dos conteúdos que se pretende trabalhar, e no 

estudo sobre os processos educacionais desenvolvidos em classe (o meio, os 

instrumentos, a mediação do professor).  

O objeto de estudo é uma fundamentação que irá dar subsídios ao 

desenvolvimento da análise a priori. Segundo Pais (2001), 

Para melhor organizar a análise preliminar, é recomendável proceder 
uma descrição das principais dimensões  que definem o fenômeno a 
ser estudado e que se relacionam com o sistema de ensino, tais 
como a epistemológica cognitiva, pedagógica, entre outras. Cada 
uma dessas dimensões participa na constituição do objeto de estudo. 
(PAIS, 2001, p. 101) 

Nesta pesquisa, após o levantamento bibliográfico do tema Decomposição 

Multiplicativa dos números naturais, percebeu-se que ainda são bastante escassos 

estudos nesta área que constatem dificuldades de aprendizagem, ou seja, poucas 

discussões que envolvem o ensino e aprendizagem deste conteúdo. 

Apesar disto, pretende-se tomar etapas da Engenharia Didática como 

aporte/referencial teórico para condução deste estudo exploratório por possibilitar 

uma análise interna do uso do material didático em situações didáticas. Esta análise 

estará mais próxima às decisões didáticas das tarefas e ao funcionamento do 

material proposto.   

Desta forma, o uso de algumas etapas da Engenharia Didática neste estudo 

não visa validar uma seqüência didática, mais estudar mais detalhadamente os 

efeitos do uso do material concreto na situação construída. 

2. Concepção e análise a priori: Esta fase consiste na preparação de 

seqüências didáticas e do esquema experimental, visando determinar o 

significado das escolhas feitas que podem interferir na constituição do 

fenômeno didático, bem como controlar os procedimentos que possivelmente 

irão surgir durante cada situação didática.  
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Para Artigue (1996) esta fase visa determinar de que forma as escolhas feitas 

permitem controlar o comportamento dos alunos e o significado de cada um desses 

comportamentos, constituída de uma parte descritiva e uma parte preditiva centrada 

no  estabelecimento de  previsões que se espera conforme situação proposta. 

3. Experimentação ou aplicação da seqüência didática: Trata-se da etapa de 
extrema importância que consiste na realização experimental da seqüência 

didática elaborada do conteúdo específico com o envolvimento dos 

professores/ pesquisadores e alunos.  

Nesta fase, para se registrar a seqüência pode-se recorrer à observação e 

transcrição das filmagens desenvolvidas no decorrer da pesquisa. No caso do 

estudo em questão foi feita uma observação das sessões aplicadas durante a 

intervenção com o uso de materiais concretos para uma posterior análise. 

4. Análise a posteriori: Fase que consiste em interpretar os resultados obtidos 

na experimentação durante cada sessão de ensino cujo objetivo é oferecer um 

feedback para o desenvolvimento de uma nova análise a priori e uma nova 

experimentação, concebendo o desenvolvimento das atividades como uma 

atualização dos processos em questão.  

Refere-se ao tratamento dos dados produzidos pelos alunos por ocasião da 

aplicação da seqüência didática, que é a parte efetivamente experimental da 

pesquisa. Os dados podem ser obtidos através da observação direta do pesquisador 

e servirão para desvelar os procedimentos de raciocínio utilizados pelos alunos, 

assim como, para identificar as variáveis e o funcionamento de cada situação 

elaborada. 

 Para a engenharia didática, a validação dos resultados ocorre através da 

confrontação entre os dados obtidos na análise a priori e a posteriori, segundo as 

hipóteses feitas inicialmente na pesquisa.  

Tal metodologia trata-se de uma alternativa que visa ampliar as condições de 

influência do saber acadêmico inserida no contexto de ensino, que se justifica pelo 

fato de que as demais técnicas tradicionais apresentam insuficiência no que se 

refere à abrangência da complexidade do fenômeno didático, principalmente de sala 

de aula. A análise a priori constatada com análise a posteriori nessa hipótese 

possibilitará uma análise dos elementos conceituais favorecidos com o uso do 

material, os entraves do material e os da atividade  em torno do material.  

A seguir, o texto apresenta a método que se pretende aplicar nesta pesquisa.



 

 

 
 
CAPÍTULO 5 MÉTODO 
 

Esta pesquisa se desenvolveu nos princípios da Engenharia Didática com 

base na teoria de Situações Didáticas de Brousseau, objetivando investigar os 

efeitos do uso de materiais concretos que trabalham com representações 

retangulares para a apropriação do conceito de decomposição multiplicativa dos 

números naturais, por alunos da 5ª série do Ensino Fundamental.  

No decorrer da pesquisa foram verificados os seguintes objetivos específicos: 

1 Analisar os limites e possibilidades do uso do material concreto Quadrados e 

representações retangulares na construção do conceito decomposição 

multiplicativa dos números naturais. 

2 Analisar as estratégias utilizadas pelos alunos para resolução dos problemas 

enunciados. 

3 Analisar as reflexões do aluno que impliquem relacionar e associar a figura 

geométrica a outras formas de representação da quantidade de quadrados de 

mesma medida. 

5.1 Etapas da Pesquisa 

A presente pesquisa contemplou as seguintes etapas da Engenharia Didática 

E1: Elaboração e Análise a priori da situação didática com o uso de material 

concreto para ensinar decomposição multiplicativa dos números naturais; 

E2: Experimentação da situação didática pela pesquisadora de uma seqüência 

didática em sessões inspirada na teoria de Situações Didáticas de Brousseau para 

contemplar a apropriação do conceito de decomposição multiplicativa dos números 

naturais numa turma de 5ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública; 

E3: Análise a posteriori da situação didática 
Os dados registrados para análise deste estudo foram provenientes de: 
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 cadernos de atividades com o uso de material concreto12; 

 anotações feitas nas fichas de observação; 

 gravações realizadas num dos grupos.  

5.2 Os Sujeitos 

A seqüência de atividades didáticas foi experimentada em uma escola pública 

da rede estadual com um grupo de 15 alunos, com idades variando de 11 a 14 anos, 

da 5ª série do Ensino Fundamental em Recife. A escolha do número de alunos 

participantes foi decorrente de uma decisão conjunta entre a pesquisadora e a 

orientadora. Os critérios escolhidos pela pesquisadora e professor da sala foram 

baseados na assiduidade, comportamento regular e comprometimento dos alunos 

com os estudos.  Os alunos foram voluntários, e a seqüência de atividades foi 

experimentada no laboratório de Matemática da escola. 

As atividades, no entanto, foram aplicadas pela pesquisadora conjuntamente 

com a professora da turma. 

O critério utilizado para a escolha da escola foi de acesso.  A pesquisadora 

tem bom acesso à escola, assim como, à professora da turma.  

Os 15 alunos trabalharam em 5 grupos (A, B, C, D e E) com 3 participantes 

de acordo com a escolha dos alunos, a fim de motivar a discussão e a interação 

entre os alunos, nas 4 primeiras sessões. Na última o trabalho foi individual. Sobre 

as implicações pedagógicas desta escolha no início da pesquisa convém lembrar 

que nas quatro sessões anteriores a última aplicação, o trabalho em grupo 

possibilitou uma maior interação, comunicação de idéias, trocas de informações, 

elaboração de estratégias de resolução para realização da tarefa com eficácia.  

Cada integrante/aluno de um grupo recebeu uma bolsa com 40 quadrados de 

mesma medida e um caderno de atividades contendo as mesmas questões, no 

entanto, foram diferenciados nas três primeiras sessões os dados numéricos 

referentes às quantidades de quadrados contidas nos quadros A e B. Desta forma, 

em um mesmo grupo, os alunos respondiam questões diferentes. 

 

 

                                            
12 Quanto ao material concreto usado no estudo, a pesquisadora confeccionou 1600 quadrados em 

emborrachados EVA (2,5 x 2,5)cm2, nas cores: azul , amarelo, vermelho e verde. 
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Diagrama 1 - Distribuição dos sujeitos por caderno de atividades em cada grupo 

5.3 A Seqüência Didática 

A seqüência didática foi aplicada em cinco sessões intercaladas com dois 

encontros para institucionalização do conteúdo conforme as fases mencionadas no 

segundo capítulo, após as terceira e quarta sessões. 

Sessão 1: Construção dos retângulos com quantidade fixa de quadrados  

Sessão 2: Composição de quadrados e os conceitos de múltiplo e divisor  

Sessão 3: Representação do produto  

Sessão 4: Decomposição multiplicativa em  fatores primos. 

Sessão 5: Problemas com decomposição multiplicativa. 

No processo de aquisição do conceito de decomposição multiplicativa dos 

números naturais, foram necessários conhecimentos prévios de geometria: 

polígonos e áreas de figuras planas (retângulos e área do retângulo).  

As sessões da seqüência didática, planejadas conforme as fases 

mencionadas para analisar a aquisição do conhecimento de decomposição 

multiplicativa dos números naturais propondo o uso de materiais concretos, foram 

descritas detalhadamente junto com a análise a priori, buscando também explicitar a 

integração com a teoria das situações didáticas, no próximo capítulo. 

5.4 O papel do pesquisador 

O professor/pesquisador durante o desenvolvimento das atividades propostas 

atuou como um mediador desta intervenção para orientar os alunos na descoberta 

de fatos específicos, através de perguntas ou desafios que propiciem a participação 

ativa do aluno na construção de conhecimentos, explicitadas numa ficha de 

orientação. 

GRUPOS 

Sujeito 1 A1/B1/C1 Caderno de Atividades 

Sujeito 2 A2/B2/C2 Caderno de Atividades 

Sujeito 3 A3/B3/C3 Caderno de Atividades 
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A pesquisadora realizou os seguintes procedimentos durante a coleta de 

dados: 

 Distribuição dos cadernos de atividades; 

 Supervisão dos trabalhos; 

 Mediação das discussões ao final da terceira sessão; 

 Registro em fichas padronizadas de observação das sessões; 

 Recolhimento, ao final de cada sessão, do material feito pelos alunos que 

integram os grupos. 

A sessão foi desenvolvida na seguinte ordem: 

1 Apresentação da pesquisadora e dos objetivos da pesquisa; 

2 Formação dos grupos constituídos por três integrantes; 

3 Revisão dos conceitos primitivos de geometria plana; 

4 Apresentação do material concreto estruturado “quadrados e representações 

retangulares”. 

No primeiro contato da pesquisadora com o grupo da pesquisa foi necessário 

inicialmente se fazer uma revisão do conceito de retângulo a fim de se tornar 

possível sua construção a partir da junção de todos os quadrados dados em cada 

quadro.  

5.5 Os dados da pesquisa 

Ao longo desta investigação foram respondidos 40 itens distribuídos em 10 

questões que totalizaram 564 dados analisados, segundo tabela 2 de questões e 

itens coletados: 

Tabela 3 -  Números de questões e itens coletados 

Sessões Questões Total de itens Quant. de sujeitos Total de dados
Sessão 1 1 e 2 7 15 105 
Sessão 2 3 e 4 10 14 140 
Sessão 3 5 e 6 8 13* 104 
Sessão 4 7 e 8 10 15 150 
Sessão 5 9 e 10 5 13* 65 

Total 10 40 - 564 
 

A ausência de dois sujeitos na terceira sessão foi motivada pelo campeonato 

de futebol entre as escolas da proximidade. Na última sessão a falta de dois sujeitos 
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se deveu ao fato de uma avaliação para alunos que ficaram em recuperação noutra 

disciplina. 

Estas questões foram respondidas em fichas de atividades individuais 

(cadernos de atividades) que foram a base dos dados desta pesquisa. Além disso 

foram gravadas as discussões  de um único grupo a fim de auxiliar na análise dos 

dados, e se entender as respostas e argumentos levantados. A pesquisadora 

também utilizou uma ficha de observação preenchida após cada sessão por ela com 

ajuda da professora, ver anexo, com questões que guiavam a sua observação em 

sala de aula. Nas duas últimas aplicações, a pesquisadora teve o acompanhamento 

de dois monitores, licenciandos de Matemática na UFPE, o que possibilitou um 

melhor acompanhamento/ observação nestas sessões. 

O registro de questionamentos surgidos na intervenção pretendida foi feito 

através de uma grade de observação dos procedimentos realizados neste processo 

de elaboração do conhecimento e elencados numa ficha conforme a seleção de 

alguns itens no quadro 4 da grade de observação: 
Quadro 4- Grade de observação na intervenção pedagógica 

G R A D E   DE   O B S E R V A Ç Ã O 

Sessões da Seqüência Didática Intervenção com o uso de 
materiais concretos Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5

1 Montagem dos retângulos 
possíveis 

x x x x  

2 Percepção e administração de 
conflitos frente aos desafios 

x x x x x 

3 Estratégias mobilizadas e 
socializadas com o grupo.  

 x x x  

4 Estabelecimento de articulação 
entre os saberes (Divisores - 
Múltiplos - Decomposição 
Multiplicativa-Números Primos) 

 x x x x 

5 Correspondência entre as 
características dos materiais e 
as conexões esperadas. 

  x x x 

6 Acompanhamento a alunos 
portadores de grandes 
dificuldades (*) 

x x x x x 

7 Alunos ausentes nas sessões - 1 2 - 2 
 

 

A seguir serão apresentadas a descrição das sessões e a análise à priori da 

seqüência didática a ser aplicada. 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE A PRIORI DA SEQÜÊNCIA 

 

Neste capítulo traz-se uma análise das sessões da seqüência didática 

aplicada a fim de buscar prever os possíveis desenvolvimento do aluno e sua 

relação com o uso do material. 

6.1 Sessão 1 – Construção dos Retângulos com Quantidade Fixa de 
Quadrados 

Objetivo: Construir todos os retângulos possíveis a partir da quantidade de 

quadrados com mesma medida. 

Nessa etapa, os alunos receberam uma ficha contendo um roteiro de 

instruções sobre o material concreto estruturado ‘Quadrados e representações 

retangulares’ acrescida de um caderno de atividades. As questões tinham o mesmo 

enunciado diferenciando a quantidade total de quadrado. Portanto, as questões 

foram diferenciadas e numeradas após as letras, como A1, A2, A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta primeira questão foi inserida a fim de garantir a análise quanto a 

possíveis erros dos alunos, por contagem dos quadrados. 

Questão 01- Verifique a quantidade de quadrados existente em cada quadro e 

escreva o número correspondente. 

 

                  

 

 

 

 
QUADRO A

 
QUADRO B

A1:  Quadro A – 08 quadrados                   A2:  Quadro A – 10 quadrados 
        Quadro B – 12 quadrados                          Quadro B – 15 quadrados 
A3:  Quadro A – 14 quadrados 
        Quadro B – 10 quadrados.
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É esperado que todos os alunos acertem as diferentes quantidades de 

quadrados existentes em cada quadro, tendo em vista a série em que se encontram 

e que a dinâmica adotada de socializar a contagem do número de quadrados para 

os diferentes grupos de três alunos pode auxiliar nesse resultado. Além disso, caso 

surgissem valores diferenciados na mesma questão, os integrantes dos grupos 

contariam novamente.  

 

Questão 02 – Com os quadrados que vocês receberam, montem todos os 

retângulos possíveis usando as quantidades de quadrados contidos nos quadros A 

e B. 

a)Desenhe nesta malha quadriculada os retângulos que foram formados com esta 

quantidade de quadrados. 

 

Esta atividade permitirá descobrir os procedimentos que os alunos usarão 

para montagem dos retângulos conforme o enunciado do problema. Sabendo que as 

quantidades dadas aos alunos são distintas, cada componente do grupo em 

interação com o material dado tentará realizar a sua tarefa.  

É esperado que: 

 Alguns alunos tomem decisões sem considerar o total de quadrados 

congruentes. O aluno pode se limitar a fazer algumas possibilidades não 

incluindo todas. 

 Alguns alunos manipulem todos os quadrados congruentes mencionados até 

conseguirem a montagem de todas as soluções distintas de retângulos, mesmo 

sem conseguirem associar a um conteúdo.  

 Alguns alunos já utilizem as diversas decomposições multiplicativas do número, 

já associando com a multiplicação. 

Possivelmente, surgirão dificuldades com o aumento de quadrados cuja 

montagem admita mais que 2 soluções. 

As tentativas feitas para encontrar todas as representações retangulares 

poderão conduzir o aluno a solucionar a questão proposta. Talvez ainda 

encontremos nesta situação didática, alunos que não saibam explicitar que tipos de 

argumentos podem auxiliar na elaboração de uma solução correta. Dessa forma, o 

trabalho com a situação de ação irá permitir que os alunos realizem a descoberta de 

fatos específicos ligados à manipulação do material. A escolha de estratégias 
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possivelmente possibilitará agir sobre a situação-problema de forma experimental 

sem explicações dos argumentos usados.  
Na execução da tarefa, os alunos encontrarão os retângulos côngruos 2 x 4 e  

4 x 2, como exemplo, mas por opção da pesquisa serão considerados apenas os 

retângulos com o lado maior na horizontal (quadrados dispostos na posição 

horizontal). 

  

b) Quantos retângulos foram formados com esta quantidade de quadrados? 

 

Esta questão busca que o aluno observe a quantidade de retângulos 

possíveis, identificando os côngruos. Na contagem dos retângulos será considerado 

apenas um dos retângulos côngruos a x b e b x a.  

 

c) Cada retângulo foi formado por coluna e linha de quadrados. Quantos 

quadradinhos compõem a coluna e a linha de cada retângulo encontrado? 

 

Serão analisados os alunos que conseguem encontrar todas as soluções 

possíveis de retângulos e escreveram a contagem de quadrados das linhas e 

colunas de retângulos conforme quantidade de quadrados inseridos nos quadros A e 

B . 

Espera-se que os alunos que consigam encontrar todas as soluções e 

escrever corretamente a contagem de quadrados das linhas e colunas dos 

retângulos possíveis referentes aos quadrados congruentes contidos nos quadros A 

e B. Os possíveis erros talvez sejam provenientes das montagens que apresentem 

casos com duas ou mais soluções de retângulos possíveis. 

6.2 Sessão 2 - Composição de Quadrados e os Conceitos de Múltiplo e Divisor 

Objetivo: Explorar na situação didática “Composição de quadrados congruentes em 

representações retangulares” os conceitos de divisor e múltiplo de um 

número natural. 

 

Nessa fase, o aluno tentará esboçar/desenhar os retângulos encontrados no 

caderno de atividades. O registro depende das informações obtidas na fase anterior 
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com um raciocínio mais elaborado do que um procedimento experimental, ou seja, o 

aluno só poderá representar, através do desenho, os retângulos encontrados se 

conseguir montar os retângulos. 

Por motivo semelhante ao da sessão anterior, as questões que constituem as 

sessões B1, B2 e B3 são as mesmas, só diferenciando-se as quantidades de 

quadrados contidas nos quadros A e B. 

 

Provavelmente, todos os alunos acertarão as diferentes quantidades de 

quadrados existentes em cada quadro. A escolha repetida das quantidades deve-se 

ao fato da troca de quantidades para que os integrantes dos grupos trabalhem com 

quantidades em que o número de soluções possíveis seja maior que 2 soluções. 

Optou-se também em escolher as quantidades de quadrados números ímpares e 

números quadrados perfeitos para estudo mais aprofundando desta categoria de 

números nesta situação. 

 

b) Desenhe, na malha quadriculada abaixo, os retângulos que são formados com a 

quantidade de quadrados do Quadro A e B. 

 

Será considerado como correto os alunos que conseguem montar todos os 

retângulos possíveis com os quadrados congruentes. 

Espera-se que nesta etapa consigam descobrir os procedimentos que levarão 

os alunos a ter êxito em suas respostas. Talvez, os alunos, que apresentem em seus 

Questão 03 - Em cada quadro há uma quantidade de quadrados com mesma 

medida.  

a) Escreva as quantidades de quadrados existentes em cada quadro A  e B 

 

 

 

 

 

   B1:  Quadro A – 15 quadrados             B2/B3:  Quadro A – 12 quadrados 

Quadro B – 09 quadrados                           Quadro B – 16 quadrados 

 

 

QUADRO A
 

QUADRO B 
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desempenhos dificuldades na sessão anterior, consigam montar retângulos 

possíveis com as diferentes quantidades de quadrados, depois de terem discutido 

suas idéias em grupos.  

Possivelmente, os conflitos sejam provenientes dos casos em que as 

soluções ultrapassem a 2 retângulos possíveis e nas soluções em que as medidas 

(quantidades de linhas e colunas)  dos retângulos sejam iguais. A previsão deste 

possível erro tem como base, dificuldades referentes a problemas que envolvem o 

campo da geometria plana constatadas em pesquisas pelo SAEPE (PERNAMBUCO, 

2000). 

d)  Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do 

quadro B? 

 

Serão considerados acertos, a contagem de soluções encontradas de 

retângulos possíveis referentes aos quadros A e B. Estima-se que a maioria dos 

alunos apresente um bom desempenho neste item. No entanto, poderão surgir 

dificuldades decorrentes da falta de reconhecimento das propriedades dos 

quadriláteros: quadrado e retângulo, podendo induzir respostas erradas nesta 

contagem. Possivelmente, a pesquisadora fará com antecedência uma breve revisão 

contemplando estes quadriláteros.  

 

Questão 04 - Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados na questão anterior. 

 

Quantidade de Quadrados Linhas     x   colunas 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Será considerado como correto os alunos que conseguem escrever 

corretamente as quantidades de linhas e colunas dos retângulos formados com os 

quadrados. É esperado um desempenho satisfatório no preenchimento das 
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quantidades de linha e coluna dos retângulos encontrados a partir da montagem dos 

retângulos possíveis com os quadrados contidas na primeira coluna. Possivelmente, 

surgirão erros na escrita das quantidades de linha e coluna dos retângulos nos 

casos com o número de linhas e colunas iguais decorrentes de reconhecimentos de 

retângulos e quadrados (composição de retângulos nos itens propostos com 9 e 16 

quadrados).  

Nesse momento, o aluno comunica e expressa suas idéias, consegue 

elaborar argumentos e declarações para formularem hipóteses com o propósito de 

validar o saber que se pretende construir. Inicialmente percebem que podem 

associar a quantidade de quadrados a um produto de dois fatores. Ver exemplo com 

9 quadrados no quadro 2 do registro nas malhas quadriculadas e percepção de 

relações matemáticas. 

Quadro 2- Registro em malhas quadriculadas e percepção de relações matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o registro das soluções dos retângulos possíveis nos itens com malhas 

quadriculadas, os alunos em discussões internas nos grupos, possivelmente irão 

perceber a existência de relações matemáticas. Busca-se a percepção de uma 

articulação entre a quantidade de quadrados e as quantidades de linhas por colunas 

dos retângulos encontrados, mesmo que não seja identificado o conteúdo que se 

pretende explorar com o uso deste material.  

 

a) Você nota algum tipo de relação entre a quantidade de quadrados dados e as 

quantidades de linha e colunas destes retângulos? Se sim, qual? 

 

Registro nas malhas quadriculadas 

Retângulo 1 

Retângulo 2 

Para cada retângulo encontrado associa-
se um produto de dois fatores. 

P1- Produto 1: 1  x  9 9 

P2- Produto 2: 3  x  3 9 

Percepção de Relações Matemáticas 
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Será observado se os alunos conseguem identificar a existência de relações  

matemáticas entre as quantidades de quadrados e as quantidades de quadrados 

das linhas e colunas dos retângulos (divisor / múltiplo). A análise contemplará as 

respostas de acordo com o Quadro 3 em destaque abaixo: 

Quadro 3 - Categorias das relações entre as quantidades 

Relação entre a quantidade de quadrados e quantidade de linhas e colunas dos 
retângulos 
As quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados são menores que  
quantidade de quadrados congruentes dados. 
As quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados são sempre menor ou 
igual à quantidade de quadrados congruentes dados. 
As quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados são sempre menor ou 
igual e dividem a quantidade de quadrados congruentes dados. 
O produto das quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados é sempre 
igual à quantidade de quadrados congruentes dados. 
Apenas conseguiram montar os retângulos 

 

Em resumo, nesta sessão foram obtidas as seguintes relações entre a 

quantidade de quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes 

retângulos: 

 Linhas e colunas possuem a propriedade de dividirem a quantidade de 

quadrados; 

 Linhas e colunas são fatores de um produto, ou seja, pode-se escrever a 

quantidade de quadrados dados através da multiplicação destes valores; 

 A quantidade de quadrados dados é igual ao produto de linha por coluna. 
 

b) Existe algum retângulo com características diferentes? Em que quadro? Qual é 

a diferença dele para os outros? 

 

Serão analisadas as diferentes características numa das representações 

retangulares formadas com os quadrados percebidos pelos alunos. 

Quadro 4 - Características diferentes nos retângulos 

Retângulos com características diferentes 
Percebe-se que há representações retangulares com os comprimentos dos lados iguais. 
Não percebe diferenças nos retângulos. 
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O aspecto mais importante neste item desta sessão se refere ao fato de que 

todos alunos percebam uma característica que diferencia uma das soluções do 

quadro B, um dos retângulos encontrado, pois as quantidades linhas e colunas 

iguais. Talvez alguns alunos fiquem em dúvida quanto à existência de retângulos 

com os lados iguais, sendo necessário o reconhecimento das propriedades de 

retângulos e quadrados. 

 

c) Você percebe alguma possibilidade de associar e escrever a quantidade de 

quadrados que formam estes retângulos em função das quantidades de linhas e 

colunas? Se sim, qual? 

 

Será analisada se os alunos percebem a existência de relações matemáticas 

entre as quantidades de quadrados e as quantidades de quadrados das linhas e 

colunas dos retângulos (produtos de dois fatores), como mostra o quadro 5 da 

Percepção de relação matemática. 

Quadro 5 - Percepção de relações matemáticas 

Percepção de relação entre a quantidade de quadrados e quantidade de linhas e 
colunas dos retângulos 
Escreveram que o total de quadrados pode ser expresso pelo produto das quantidades de 
linhas e colunas dos retângulos formados. 
Perceberam a possibilidade de se expressar um número a partir de diferentes 
decomposições multiplicativas, associando a cada retângulo encontrado um produto de 
dois fatores (linha  x  coluna). 
Apenas perceberam a existência de alguma relação (Sim). 

 

Na tentativa de abordar o conhecimento de decomposição multiplicativa dos 

números naturais, procurou-se passo a passo formular um conjunto de atividades ao 

longo das duas sessões que pudessem explorar este conteúdo de forma dinâmica. 

Acredita-se que nesta etapa não seja possível notar o conhecimento matemático 

que se quer abordar nesta situação didática, mas estima-se que todos os alunos 

apresentem um bom desempenho, expressando a quantidade de quadrados através 

dos produtos dos números de linhas e colunas dos retângulos encontrados.  

O objetivo desta situação é a comunicação de informações obtidas entre os 

alunos dos grupos. A cada aluno foi dada quantidade distinta de quadrados, 

promovendo internamente debates entre os participantes dos grupos na certeza de 

que possivelmente possibilitassem o uso de procedimentos metodológicos mais 
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elaborados. Alguns argumentos e afirmações serão propostos sem a intenção de 

julgar a validade do conhecimento adquirido, embora ainda esteja implícito.  

Neste tipo de situação será considerado um avanço o fato de serem aplicados 

outros conhecimentos que podem se adequar às informações mencionadas no 

problema proposto. O aluno reconhece o fato de que os dados da situação proposta 

requerem alguns conhecimentos prévios de geometria plana, no mínimo, o 

reconhecimento do retângulo. No caso com as quantidades de 3 quadrados e de 6 

quadrados, temos as seguintes representações retangulares registradas na malha 

quadriculada conforme Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Registro nas malhas quadriculadas 

Em geral, esta situação de formulação se caracteriza pela utilização de alguns 

modelos ou esquemas teóricos explícitos na solução do problema em questão. 

Percebe a existência de diferentes quantidades de retângulos encontrados para 

cada quantidade de quadrados. 

6.3 Sessão 3 - Representação do Produto 

Objetivo: Associar ao retângulo do quadro um produto entre as quantidades de 

quadrados das linhas e colunas (comprimentos dos lados), isto é, representar cada 

retângulo através do produto entre a quantidade de quadrados das linhas e colunas. 

 

Registro nas malhas quadriculadas 

Retângulo 1 Retângulo 1 

Retângulo 2 
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Por motivo semelhante aos das sessões anteriores, as questões que 

constituem as sessões C1, C2 e C3 são as mesmas, diferenciando-se as 

quantidades de quadrados (números) dados na primeira coluna da tabela e o último 

item da questão 6. 

 

Nesta sessão, foram escolhidos, a categoria dos números primos e números 

de maior quantidade de quadrados. Será analisado se os alunos conseguem formar 

todos os retângulos possíveis.  

Acredita-se que os alunos tenham êxito total na montagem dos retângulos 

com 3, 5 e 7 quadrados em que possui apenas uma única representação e à medida 

que os alunos irão se familiarizando com a utilização do material, sejam minimizadas 

as possíveis dificuldades que possam surgir com os aumentos de quadrados (18 e 

20 quadrados). Tais quantidades de quadrados apresentam 3 soluções, ou seja, 

formam 3 retângulos. 

 

a) Quantos retângulos são formados com a quantidade dada de quadrados em 

cada item: 

 

Questão 05- Preencha na tabela todas as representações retangulares 

possíveis na segunda coluna de acordo com as quantidades de quadrados 

(números) dados na primeira coluna 

 

 

 

 

 

 

       C1:  Coluna 1 – 05 quadrados                 C2:  Coluna 1 – 07 quadrados 

                       20 quadrados                                           18 quadrados 

       C3:  Coluna 1 – 03 quadrados 

                                  25 quadrados. 

QUANTIDADE DE 
QUADRADOS

REPRESENTAÇÃO RETANGULAR 

5 

20 
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As soluções encontradas no item anterior influenciarão estas respostas.  

Espera-se que os alunos formulem critérios para montagem dos retângulos e 

que façam ajustes nos procedimentos para evitar possíveis erros com aumento do 

número de quadrados. Possivelmente, não surgirão erros na contagem de todos os 

retângulos das quantidades de 3 quadrados, 5 quadrados e 7 quadrados. 

 

b) Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos retângulos  

C1:  Linha x Coluna             C2: Linha x Coluna                C3: Linha x Coluna 

       05 quadrados -  1 x  5        07 quadrados -  1 x  7         03 quadrados -  1 x  3 

       20 quadrados – 1 x  20     18 quadrados  - 1 x  18       25 quadrados  - 1 x  25 

                                  2 x 10                                2 x  9                                    5 x  5 

                                  4 x 5                                  3 x 6                                

 

Será considerado como correto, os alunos que conseguirem formar 

retângulos com os quadrados e escreveram a quantidade de linha e colunas dos 

retângulos encontrados.  

Espera-se que os alunos acertem o preenchimento das quantidades de linhas 

e colunas dos retângulos encontrados. As soluções incompletas na montagem dos 

retângulos, acarretarão a falta dos produtos formados pelas quantidades de linhas e 

colunas dos retângulos.  

 

c)Você percebe alguma relação entre as quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados e a quantidade de quadrados dados? Se sim, qual? 

 

Será analisado se os alunos percebem a existência de relações matemáticas 

entre as quantidades de quadrados e as quantidades de quadrados das linhas e 

colunas dos retângulos (produtos de dois fatores). As categorias esperadas constam 

no quadro abaixo. 

Quadro 6: Relação Matemática 

Relação entre a quantidade de quadrados e quantidade de linhas e colunas dos 
retângulos 
Os conceitos de divisor e de múltiplo 
O conceito de divisor 
O conceito de múltiplo  
Não responderam 
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Estima-se que os alunos presentes percebam a existência de relações entre a 

quantidade de quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes 

retângulos. Em particular que os alunos notem que é possível associar a quantidade 

de quadrados a um produto de fatores (linha  x  coluna). 

Nesta sessão poderão ser obtidas as seguintes relações entre a quantidade 

de quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes retângulos: 

 Divisor: Quantidades de linhas e colunas possuem a propriedade de dividirem a 

quantidade de quadrados; 

 Múltiplos: A quantidade de quadrados dados é igual ao produto das quantidades 

de linha por coluna; 
 Quantidades de linhas e colunas são fatores de um produto, ou seja, pode-se 

escrever a quantidade de quadrados dados através da multiplicação destes 

valores. 

 
É esperado que todos os alunos acertem a contagem de quadrados dos 

retângulos contido retângulo contido nos quadros 1, 2, 3 e 4. 

 

b) Escreva as medidas (quantidade de linhas e colunas) dos retângulos de cada 

quadro. 

 

Serão considerados acertos a contagem de quadrados das linhas e colunas 

dos retângulos inseridos nos quadros 1, 2, 3 e 4. Estima-se que  a maioria dos 

Questão 06 - Em cada quadro tem um retângulo formado com uma certa 

quantidade de quadrados iguais. 

 

 

 

 

 

a) Determine a quantidade de quadrados de cada retângulo formado nos quadros 

▪ Quadro  1– 02 quadrados                        ▪   Quadro 3 – 12 quadrados 

▪ Quadro  2– 12 quadrados                        ▪   Quadro 4 – 20 quadrados 

QUADRO 3 QUADRO 4 QUADRO 2 QUADRO 1 
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alunos consiga determinar as medidas (quantidade de linhas e colunas) de cada 

retângulo. 

 

c) Escreva de outra forma a quantidade de linhas e colunas que formam cada 

retângulo 

 

Será analisado se os  alunos conseguem escrever a questão desta forma 

linha x coluna. As relações existentes na situação proposta, passo a passo 

permearão a aplicação desta seqüência. Pretende-se que os alunos consigam 

associar as quantidades de linhas e colunas dos retângulos a um produto de dois 

fatores, percebendo a existência de uma relação entre o total (quantidade) de 

quadrados e as quantidades de linhas e colunas dos retângulos formados.  

 

d) Continuando o padrão enunciado, descubra nesta seqüência de montagem de 

retângulos, quantos quadradinhos há no quadro 6? 

 

Serão considerados acertos os registros dos alunos que percebem 

regularidades/padrões nos retângulos que estão nos quadros 1, 2, 3 e 4  associando 

cada retângulo do quadro  ao produto (k = linha x coluna). 

Observe que, neste item, os retângulos foram construídos a partir do 

acréscimo de mais uma linha e uma coluna. Será analisado se os alunos conseguem 

perceber que o produto de fatores (linha x coluna) induz a resposta correta. 

Nesta atividade, o aluno poderá perceber regularidades na composição dos 

retângulos que formam os padrões de cada figura. 

 

 No quadro 1, a figura 1 tem 2 quadrados: 

 

 No quadro 2, a figura 2 tem 6 quadrados: 

 

 No quadro 3, a figura 3 tem 12 quadrados: 

 

 

 No quadro 4, a figura 4 tem 20 quadrados: 

 

3 x 4 = 12

2 x 3 = 6

4 x 5 = 20

1 x 2 = 2
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Possivelmente, alguns alunos vão observar que a partir do segundo modelo, 

os retângulos são formados acrescentando-se uma unidade tanto na base como na 

altura (acrescenta-se uma coluna e uma linha simultaneamente). 

Outros alunos também irão observar que, em cada modelo da seqüência, o 

número (quantidade) de quadrados é o produto das medidas (comprimentos  dos 

lados) dos retângulos. Percebem que as medidas (comprimentos dos lados) destes 

retângulos são formadas por números consecutivos e em cada retângulo a 

quantidade de quadrados é encontrada pelo produto destas medidas. Cada modelo 

da seqüência tem  o número (quantidade) de quadrados obtido pelo produto  

n x (n + 1).  

Dessa forma na figura 6 temos, 6 x (6 + 1) = 6 x 7 =  42 quadrados. 

6.4 Sessão 4 – Decomposição Multiplicativa em Fatores Primos 

Objetivo: Sistematizar e aplicar alguns problemas de decomposições multiplicativas 

de números primos. 

Nesta 4a sessão serão distribuídos cadernos de atividades contendo os 

mesmos enunciados para os três participantes de cada grupo. Na 8a questão, os 

números sorteados nos cartões serão os mesmos para todos os participantes dos 

grupos da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 07.  Nos três quadros A, B e C há uma quantidade de quadrados de 

mesmas medidas. 

 

 

 

 

 

 
QUADRO A

 
QUADRO B

 
QUADRO C

a) Forme todos os retângulos possíveis: 

 Quadro  A  – 07 quadrados                                 ▪   Quadro B – 16 quadrados 

▪    Quadro  C  –  21 quadrados 
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Com relação à montagem dos retângulos, espera-se que os alunos tenham 

êxito total nas respostas de acordo com os quadros A, B e C: 

 Quadro A:  7 quadrados                  ▪ Quadro B: 16 quadrados 
 

 

 

 Quadro C: 21 quadrados 

 

 
 

 
Serão considerados acertos os registros dos alunos que conseguem 

encontrar todas as  soluções de retângulos possíveis conforme os quadros A, B e C.  

Nesta sessão foram escolhidas as categorias dos números primos e dos 

números de maior valor nas quantidades de quadrados por motivo similar a 3a 

sessão. Espera-se que todos os alunos tenham êxito total na montagem de 

retângulos com 7 quadrados por ter apenas uma única representação retangular, e 

que apresentem um bom desempenho nas montagens com 16 e 21 quadrados, haja 

vista que uma das quantidades fora trabalhadas na 2 a sessão.  

Pretende-se também que os alunos percebam e constatem a existência de 

diferentes classes numéricas no campo dos números naturais.  Tentarão integrar 

este conhecimento adquirido a uma teoria mais ampla, procedendo-se à passagem 

do conhecimento, do plano individual e particular, à dimensão histórica e cultural do 

saber emergido durante a intervenção.  

 

b) Escreva todas as decomposições em forma de produto com dois fatores das 

quantidades dadas. 

QUADRO A                          QUADRO B                            QUADRO C  

      07 quadrados -  1 x  7         16 quadrados -  1 x  16         21 quadrados -  1 x  21 

                                                                             2 x  8                                      3 x  7 

                                                                             4 x  4 

 

1 
7 

2 

8 

16 
1 

4 

4 

3 

7 

1 
21 
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Será analisado se os alunos conseguem encontrar a decomposição 

multiplicativa em forma de produto de dois fatores a partir da montagem dos 

retângulos.  
Estima-se, após o momento da institucionalização do conteúdo, que todos 

apresentem um bom desempenho escrevendo as decomposições multiplicativas a 

partir dos retângulos que conseguiram formar. Caso apresentem uma solução 

incompleta, esta possivelmente acarretará erros nas respostas.  

 

c)Determine o número de decomposições multiplicativas de dois fatores de cada 

quantidade de quadrados 

 

Nesta atividade analisaremos a contagem de decomposição multiplicativa dos 

números dos quadros A, B e C de cada aluno. As respostas deste item dependem 

diretamente dos resultados obtidos anteriormente.  

Espera-se que não haja problema na contagem de decomposições 

multiplicativas dos retângulos formados com quantidades de 7 quadrados, 16 

quadrados e 21 quadrados, tendo em vista  que serão superadas as possíveis 

dificuldades nos casos em que 2  ou mais soluções sejam possíveis.  

 

d)Existe relação entre a quantidade de retângulos encontrados e a quantidade de 

decomposição multiplicativa de número natural? Se sim, qual? 

 

Será analisado se os alunos conseguem perceber que o número de 

decomposições multiplicativas é igual à quantidade de retângulos encontrados, 

segundo as categorias discriminadas abaixo: 

Quadro 7 - Relação entre as decomposições multiplicativas e quantidade de 
retângulos  

Relação entre as decomposições multiplicativas e quantidade de retângulos 
O número de decomposições multiplicativas é igual à quantidade de retângulos 
encontrados 
Não perceberam que o número de decomposições multiplicativas é igual à quantidade de 
retângulos encontrados 
Não responderam 
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Acredita-se, neste item, que os alunos percebam que para cada retângulo 

formado é possível encontrar um produto do número de linhas e colunas, ou seja, o 

número de decomposições multiplicativas é igual à quantidade de retângulos 

encontrados. 

 

e)Comparando-se as quantidades de retângulos encontrados, você nota alguma 

diferença entre os retângulos encontrados com quadrados do quadro A e as outras 

dos quadros B e C? 

 

Será analisado se alunos conseguem perceber diferenças entre as 

quantidades de retângulos encontrados nos quadros A, B e C. 

É esperado que notem a existência de quantidades de quadrados com uma 

única representação retangular, conseqüentemente apresentam uma única 

decomposição multiplicativa. No entanto, alguns alunos vão mencionar um fato 

evidente: que os quadrados contidos nos quadros apresentam diferentes 

quantidades de representações retangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 08- Yasmin e Júlio participaram de um “Bingo dos Fatores”, numa 

gincana como representantes na 5 a série “E” das meninas e meninos. Yasmin 

escolheu a cartela A e Júlio a cartela B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINGO DOS FATORES

2 5 3 2

7 2 11 13

3 2 7 5

A

CARTELA A CARTELA B

BINGO DOS FATORES 

5 2 3 13 

3 3 7 5 

2 3 11 7 

B

Marque nas cartelas os fatores das decomposições multiplicativas (produtos 

encontrados) dos números sorteados. Cada fator marcado corresponde a um 

ponto. 

22 39 15 28  CARTÕES SORTEADOS: 
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No planejamento desta questão adaptada da situação real ‘’jogos de bingos’’ 

pensou-se num modelo similar com registros dos fatores das decomposições 

multiplicativas destes números. Com isso, eles encontrariam todos os produtos com 

os respectivos fatores dos números sorteados para efetivar os registros nos cartões.  

Caso alguns alunos não consigam montar os retângulos possíveis do número 

39 implicará na falta de uma decomposição multiplicativa. Talvez alguns tenham 

problemas com a operação aritmética da multiplicação e divisão. 

Os fatores dos produtos referentes aos números são: 

 

 22 

 

 15 

 

 28 

 

 39 

Alguns alunos possivelmente percebem que primeiramente terão que 

escrever em forma de produto de dois ou mais fatores os números escritos nos 

cartões, conforme esquema abaixo: 

 

 

 

 

Diagrama 2 – Esquema de decomposição multiplicativa 

a) Escreva ao lado de cada cartão os fatores que você marcaria no sorteio 

desses números. 

 

 

 

 

 

15  

22  

CARTÃO FATORES 

39  

28          

 
2 x 11 

22 15

 
3 x 5 

28

2  x 14 
    4  x  7 

39 

 
3 x 13 

 1 11 2 22

 1  4 2 7 14 28

 1  5 3 15

 1 13 3 39
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Será analisado se os alunos conseguem registrar e marcar corretamente os 

fatores da decomposição multiplicativa dos números escritos nos cartões. 

Nota-se que, o registro dos fatores nas cartelas depende exclusivamente da 

compreensão do significado de decomposição multiplicativa dos números naturais, 

categorizados no quadro abaixo referente as possíveis respostas.  

Quadro 8: Registro dos fatores das decomposições  multiplicativas dos números nas 
cartelas 

Respostas (possíveis respostas) 
Perceberam que para marcar os números houve a necessidade de encontrar a 
decomposição multiplicativa dos números escritos nos cartões. 
Conseguiram encontrar todos os fatores da decomposição multiplicativa dos números 
escritos nos cartões. 
Conseguiram encontrar alguns fatores da decomposição multiplicativa dos números 
escritos nos cartões. 
Se parasse o sorteio no cartão 28 Yasmin marcaria mais pontos. 

 
Espera-se neste item questão, que os alunos apliquem os conhecimentos 

relacionados as decomposições multiplicativa de números naturais para obtenção 

dos pontos que serão registrados nas cartelas, podendo utilizar a montagem de 

retângulos com quadrados congruentes por entenderem que os números de linhas e 

colunas são os fatores dos produtos. Os alunos só poderão registrar nas cartelas os 

fatores das decomposições multiplicativas dos números escritos nos cartões. 

Com relação à pontuação da tarefa, deve se observar nas estruturas 

multiplicativas destes números que a repetição de fatores iguais pode desencadear 

impasses nos registros. A contagem total de fatores nos números sorteados é igual 

a 9: o fator 2 se repete três vezes, o fator 3 se repete duas vezes e que os demais 

fatores (5, 7, 11 e 13) só aparecem uma única vez.  

 

 

 

 

b) Marque na cartela os pontos que Yasmin e Júlio registrariam se o sorteio 

parasse no número 28. Quantos pontos marcaram cada um?  

 Yasmin: 7 pontos 

 Júlio: 6 pontos 
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Registros das cartelas dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

Yasmin conseguiu marcar -------- pontos. 

Júlio conseguiu marcar -------- pontos. 

Alguns alunos podem fazer a opção de único registro na cartela por ter 

marcado o fator 2 da decomposição multiplicativa do número (2 x 11), não 

precisando assinalar novamente.  

Supondo que alguns alunos esqueçam de efetuar novamente a 

decomposição multiplicativa do número 4 do produto (28 = 4 x 7) acarretará erros na 

contagem de fatores com o registro único do fator 7, decorrente da falta do fator 2 na 

decomposição multiplicativa do fator 4 (4 = 2 x 2). 

 

c) Sorteados todos os números dos cartões, quantos pontos serão registrados para 

cada aluno? 

 

Espera-se que os alunos apresentem um bom desempenho no registro de 

pontos marcados que depende dos fatores encontrados. O total de fatores obtidos 

nas decomposições multiplicativas dos números sorteados é igual a 9 pontos. A 

pontuação marcada por Yasmin e Júlio, respectivamente, são 9 e 8 pontos.  

Provavelmente, a falta da decomposição multiplicativa do número 4 no cartão 

com o número 28 pode desencadear erros de contagem apenas marcando o fator 7. 

Alguns alunos também podem optar pelos registros únicos dos fatores 2 e 3 

proveniente de marcação incompleta dos fatores 2 e 3 nas decomposições 

multiplicativas dos números 22 (2 x 11) e 15 (3 x 5) não precisariam assinalar 

novamente os fatores dos produtos de 28 e 39.  

 

d) Após o sorteio de todos os números dos cartões, determine os fatores que não 

foram marcados em cada cartela: 

 

JÚLIO

   5        3        2       13 

   3        7        3        5 

   2       11       3        7 

   2        3        5        2 

  11       2       13 

  3         7        2        5 

YASMIN 
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É esperado que os alunos apresentem um bom desempenho em determinar 

os fatores não marcados. 

 Cartela A: 2, 5 e 7. 

 Cartela B: 3, 3, 7 e 11. 

e) Preencha na tabela as decomposições multiplicativas dos números escritos nos 

cartões sorteados. 

 

Serão analisados os alunos que conseguem encontrar todas decomposições 

multiplicativas dos números escritos nos cartões sorteados com 2 ou 3 fatores. 

Estima-se que os alunos apresentem um desempenho neste item, pois já 

associam uma relação entre os fatores das decomposições multiplicativas e 

números de linha e colunas dos retângulos encontrados. No entanto, os números de 

elevado valor podem ser um entrave na construção de retângulos possíveis que 

apresentam 2 ou mais soluções pela falta de entendimento das operações 

matemáticas de multiplicação e de divisão.  

6.5 Sessão 5 – Problemas com Decomposição Multiplicativa 

Sessão 5: Problemas com decomposição multiplicativa. 

 

Finalmente nessa sessão será verificada a possibilidade de explorar 

decomposição multiplicativa em atividades que possibilitem ao aluno identificar, 

diferenciar, reconhecer relações e propriedades referentes aos conceitos emergidos 

neste processo de ensino aprendizagem. 

Objetivos: Explorar o conceito de decomposições multiplicativas em 

situações-problema.  

Esta sessão será diferenciada das outras aplicadas anteriormente, pelo fato 

de ter sido optado por um trabalho individual para uma análise minuciosa sobre a 

aquisição do conteúdo trabalhado na seqüência didática. Será distribuído o mesmo 

material concreto (40 quadrados congruentes) e um caderno de atividade constituído 

por 2 questões com o  mesmo enunciado.  
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Será analisado se os alunos utilizarão as representações retangulares e a 

decomposição multiplicativa para resolver problemas. 

 Nesta atividade da última sessão pensou-se em trabalhar numa ordem 

inversa na formulação do problema, sendo solicitado aos alunos uma articulação 

RETÂNGULOS - PRODUTOS (k = linha x coluna).  Fica evidente nesta questão, 

que para encontrar os fatores destes produtos basta contar as quantidades de linhas 

e de colunas dos retângulos contidos nos quadros A e B. 

Estima-se que a maioria dos alunos acerte as decomposições multiplicativas 

referente à representação retangular inserida nos quadros A e B, tendo em vista que 

na penúltima sessão conseguiram a articulação: QUANTIDADES DE QUADRADOS 
- RETÂNGULOS - PRODUTOS (k = linha x coluna).  

 

b) Sabendo-se que cada quantidade de quadrados é divisível pelos fatores de cada 

decomposição multiplicativa (produto de dois fatores), verifique se é possível 

decompor cada fator encontrado em função de outros produtos com dois fatores.  

Obs: Use as montagens de retângulos possíveis.  

 

        Quadro A                                                  Quadro B                                          
 

 

 Decomposição multiplicativa do quadro A: 28 = 4 x 7 

 Decomposição multiplicativa do quadro B: 48 = 6 x 8 

4  x  728 6  x  8 48

Questão 09.  Nos dois quadros A e B há um retângulo formado com uma 

quantidade de quadrados iguais 

b) Determine as decomposições multiplicativas com dois fatores das 

quantidades de quadrados de cada quadro: 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO B 

 
QUADRO A 
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Será verificado se os alunos conseguem encontrar a decomposição 

multiplicativa das quantidades de quadrados em fatores primos das quantidades de 

quadrados contidos nos quadros A e B. Provavelmente a maioria dos alunos terá 

êxito ao encontrar as decomposições multiplicativas em fatores primos referentes à 

representação retangular nos quadros A e B. 

 

c)É possível escrever cada número dado como produtos de todos os fatores primos 

encontrados? Se sim, expresse os números em função de um produto com estes 

fatores. 

 

Esta análise é similar ao item anterior.  

 

Questão 10- Numa caixa há 63 quadrados de mesma medida. Responda o que se 

pede: 

a) Determine as decomposições multiplicativas referentes a cada representação 

retangular. 

 63 = 1 x 63    

 ... 

 

Serão analisados os acertos dos registros de decomposições multiplicativas 

com dois fatores do número 63.  

É esperado que a maioria dos alunos utilize os conhecimentos já adquiridos 

nas últimas sessões, reconhecendo que toda representação retangular está 

associada ao produto de dois fatores (k = linha x coluna).  

Observe que o número 63 pode ser representado pelos possíveis retângulos: 

I- Representações retangulares 

3 

21 

63 
1 

7 

9 
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Em decorrência da aquisição do conhecimento construído ao longo da 

aplicação, espera-se que os alunos consigam acertar que o número 63 possui três 

decomposições multiplicativas. 
II - Produto de dois fatores 
 

 

 

 

Nesta última etapa, prevê-se que alguns alunos utilizarão cálculos mentais 

para encontrar todas as decomposições multiplicativas relativas aos retângulos. 

b) Dentre as decomposições multiplicativas com dois fatores, referentes aos 

retângulos encontrados, há uma quantidade de linhas e colunas que são 

números ímpares consecutivos.  Nestas condições, assinale as afirmativas que 

estão corretas: 

(   ) A soma desses fatores é igual a 16. 

(   ) Um dos fatores deste produto é um número primo.  

(   ) O número 63 possui 4 decomposições multiplicativas. 

(  ) Um dos fatores desta decomposição multiplicativa é um  número quadrado 

perfeito. 

 

Será analisado se os alunos conseguem responder corretamente as 

afirmativas com relação aos fatores das decomposições multiplicativas do número 

63. 

Os alunos tentarão verificar as características que distinguem a natureza e 

nomenclatura destes fatores que satisfaz a questão. Como os dados da questão dão 

informações que os dois números são números naturais ímpares e consecutivos, a 

decomposição multiplicativa que tem esta propriedade é: 

 

 

Os fatores procurados são 7 e 9 que além de pertencerem à classe dos 

números ímpares consecutivos possuem outras características: 

 A soma desses números é igual a 16. 

 7 é um número primo, possui apenas dois divisores 1 e ele próprio. 

 9 é um número quadrado perfeito. 

63 

7  x  9

3  x  21

1  x  63

=63 7 x 9
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Tendo em vista que nas sessões anteriores, a maioria dos alunos tenha 

conseguido associar as quantidades de quadrados dos retângulos aos produtos do 

número de linhas e colunas, espera-se que os alunos tenham um bom desempenho 

em encontrar todas as decomposições multiplicativas com dois fatores do número 

63. Possivelmente apresentarão dificuldades na identificação das características dos 

fatores que satisfaçam as condições impostas na questão. 

 
CAPÍTULO 7 ANÁLISE A POSTERIORI DA SEQÜÊNCIA DIDÁTICA 

Este capítulo traça uma análise dos resultados alcançados na 

experimentação da seqüência. 

7.1 Sessão 1 - Construção dos Retângulos com Quantidade Fixa de Quadrados 

Questão 01- Verifique a quantidade de quadrados existente em cada quadro e 

escreva o número correspondente.  

A1:  Quadro A – 08 quadrados                   A2:  Quadro A – 10 quadrados 

        Quadro B – 12 quadrados                          Quadro B – 15 quadrados 

A3:  Quadro A – 14 quadrados 

        Quadro B – 10 quadrados. 

 

Todos os alunos acertaram as diferentes quantidades de quadrados 

existentes em cada quadro. Este resultado estava dentro do esperado, visto que 

estávamos trabalhando com um grupo de 15 alunos de uma 5 a série do ensino 

fundamental de uma escola estadual que foram divididos em grupos de três alunos. 

Além disso, a dinâmica adotada de socializar a contagem do número de quadrados 

para os diferentes grupos de questões auxiliou nesse resultado.  

 

Questão 02 – Com os quadrados que vocês receberam, montem todos os 

retângulos possíveis usando as quantidades de quadrados contidos nos quadros A 

e B. 

a) Desenhe, nesta malha quadriculada, os retângulos que foram formados com 

esta quantidade de quadrados.  
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QUADRO A 
 

Todos os alunos conseguiram montar os retângulos possíveis com os 

quadrados contidos neste quadro A (8, 10 e 14 quadrados), correspondendo a um 

percentual de 100% de acertos.  

b) Quantos retângulos foram formados com esta quantidade de quadrados? 

 

Após a tentativa de formar os retângulos, a contagem das possibilidades era 

fácil para os alunos. Todos os alunos, concluíram as atividades considerando 

apenas um dos retângulos côngruos: 1 x 4 e 4 x 1 por exemplo. De fato, somente os 

com posição com o lado maior na horizontal foram considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cada retângulo foi formado por coluna e linha de quadrados. Quantos 

quadradinhos compõem a coluna e a linha de cada retângulo encontrado? 

 

Todos os alunos acertaram a quantidade de quadrados de linhas e colunas  

dos retângulos formados (quadro A-08 quadrados), correspondendo a um percentual 

de 100% de acertos. Nesta resposta, todos os três alunos do grupo E acrescentaram 

a quantidade de linha e colunas dos retângulos encontrados, os seus  respectivos 

desenhos.  
 

QUADRO B 
 

a) Desenhe, nesta malha quadriculada, os retângulos que foram formados com 

esta quantidade de quadrados. 

 

 

Unidade Padrão: 

1 

1

Retângulo 1: 1 

4 

Retângulo 1: 

1 

4 
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Tabela 4- Montagem das representações retangulares 

Quantidades de quadrados nos 
quadros 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A1: Quadro B – 12 quadrados 1 20,00% 4 80,00% 
A2: Quadro B – 15 quadrados 3 60,00% 2 40,00% 
A3: Quadro B – 10 quadrados 5 100,00% - - 
Total de alunos 9 60,00% 6 40,00% 

 

Com o aumento do número de quadrados, a quantidade de erros aumentou. 

No entanto, destacam-se como maiores dificuldades os casos em que 3 soluções 

eram possíveis e as quantidades ímpares de quadrados.  Desta forma, buscamos 

uma análise das respostas fornecidas identificando os entraves que levaram aos 

erros. 
Erros detectados 

 

Os erros observados nesta questão foram categorizados da seguinte forma: 

-      Falta de uma representação retangular 
Quatro dos 5 alunos que receberam os cadernos de atividades A1 

esqueceram ou não conseguiram montar o retângulo formado com 3 linhas e 4 

colunas. Neste caso, a falha foi proveniente de soluções incompletas (quadro B-12 

quadrados), apenas apresentaram: 

Retângulo formado com 1 linha e 12 colunas;  

Retângulo formado com 2 linhas e 6 colunas. 
-   Reconhecimento de um retângulo. 

Um dos alunos na tentativa de formar um retângulo coloca o quadrado que 

está sobrando numa das linhas. 

  Retângulo formado com 1 linha e 8 colunas acrescido por 1 linha e 7 colunas 

 

 

 

-   Montagem de um retângulo sem usar o total de quadrados contidos no 
Quadro B. 

Um dos alunos do grupo B (A2) formou um retângulo com 2 linhas e 5 colunas 

sem considerar o uso de todos os  quadrados que tinha em mãos (15 quadrados). 

 

 15 quadrados 2 
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b) Quantos retângulos foram formados com esta quantidade de quadrados? 

 

A contagem das possibilidades depende das tentativas encontradas na 

composição dos retângulos.  Os alunos, concluíram as atividades considerando 

apenas um dos retângulos côngruos: 2 x 6 e 6 x 2 por exemplo. De fato, somente os 

com posição com o lado maior na horizontal foram considerados.  

Tabela 5- Quantidade de representações retangulares do quadro B 

Quantidade de quadrados nos 
quadros 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A1: Quadro B – 12 quadrados 1 20,00% 4 80,00% 
A2: Quadro B – 15 quadrados 5 100,00% - - 
A3: Quadro B – 10 quadrados 5 100,00% - - 
Total de alunos 11 73,33% 4 26,67% 

 

Com o aumento do número de quadrados, a quantidade de erros aumentou. 

No entanto, destaca-se como maior dificuldade o caso em que 3 soluções eram 

possíveis. Ainda neste item, foram observados dois casos nas respostas dos alunos 

que receberam o caderno de atividades A2, em que apesar de terem acertado a 

quantidade de retângulos formados com os 15 quadrados contidos no quadro B, 

erraram a montagem dos retângulos conforme vistos na análise dos erros do item 

anterior.  A contagem encontrada, referente a composição de retângulos, levou a 

uma resposta correta, coincidindo com o acerto. Nesses casos, o acerto deste item 

não demonstra conhecimento.  

 
Erros detectados 

Dentre os erros detectados uma análise permite-nos caracterizá-los como: 

-     Falta de uma quantidade de representação retangular. 
Quatro  dos 5 alunos, que receberam os cadernos de atividades A1 em que 

no quadro B estão contidos 12 quadrados, esqueceram ou não conseguiram montar 

 Sobraram 5 quadrados: 

 Retângulo 2: 

5 

2 



 

   

102

o retângulo formado com 3 linhas e 4 colunas apresentaram a falta de uma 

quantidade de representação retangular motivado pela falta de um retângulo. 

 

c) Cada retângulo foi formado por coluna e linha de quadrados. Quantos 

quadradinhos compõem a coluna e a linha de cada retângulo encontrado? 

Tabela 6 - Quantidade de linhas e colunas dos retângulos do quadro B 

Quantidade de 
quadrados nos quadros 

Quant.  
de 

acertos 

Acertos 
% 

Quant.  
de 

erros 

Erros 
% 

Sem 
resposta 

Sem 
resposta 

% 
A1:Quadro B-12 
quadrados 

1 20,00% 4 80,00% - - 

A2:Quadro B-15 
quadrados 

3 60,00% 1* - 1 6,67% 

A3:Quadro B-10 
quadrados 

5 100,00% - - - - 

Total (14 alunos) 9 60,00% 5 33,33% 1 6,67% 
 

A maioria dos alunos (60%) acertou a esse item, destacando-se a resposta 

dos três alunos do grupo E (A1, A2 e A3) que além de escreverem a quantidade de 

linhas e colunas dos retângulos encontrados acrescentaram os seus  respectivos 

desenhos.   

Erros detectados 
 
- Falta de uma quantidade de quadrados de linhas e colunas no quadro B com 
12 quadrados. 

Na solução das representações retangulares com 12 quadrados, 4 dos 5 

alunos que responderam ao item não conseguiram formar a representação 

retangular formada com 3 linhas e 4 colunas. 

Como os alunos apresentaram uma solução incompleta na montagem dos 

retângulos possíveis com os 12 quadrados, conseqüentemente apresentaram uma 

solução incompleta na quantidade de linhas e colunas referentes ao retângulo não 

encontrado. Desta forma, não se apresentou na seqüência uma forma de contrapor 

o conhecimento do aluno quando não ter sido levado a um êxito na primeira parte. 

-    Escrita numérica incorreta das quantidades de quadrados que compõem a 
linha e coluna 

Na solução com os 15 quadrados da sessão 1 - A3, um dos alunos ao tentar 

formar um retângulo coloca o quadrado que está sobrando em cima das linhas. Este 
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fato acarreta um erro na escrita das quantidades de quadrados de linha e a coluna, 

apresentando como solução o produto 2 x 7.  O outro aluno que não usou todos os 

15 quadrados não respondeu ao item. 

 Com isso, constata-se que, apesar de alguns alunos terem resolvido os 

problemas, ainda não sabiam explicar que a quantidade de quadrados era obtida 

pelo produto das quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados. Eles 

não tinham associado às quantidades de quadrados contidos nos quadros A e B ao 

produto das quantidades de linhas e colunas.  Percebemos, então, que os alunos 

vivenciaram a situação de ação. Um dos alunos desenvolveu estratégias sem uma 

razão para justificar apresenta o número 15 como o resultado do produto de 2 x 7. 

Implicitamente passou a pensar incorretamente quando montou o polígono abaixo 

como um retângulo (formado com 1 linha e 8 colunas acrescido por 1 linha e 7 

colunas). 

 

 

 

 

 

Considerações finais da sessão 1 
 

Em conformidade com a situação didática de ação de Brousseau (1988), 

podemos representar esta fase pelo esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Esquema da situação didática de ação 

Ao aluno é dada uma informação mencionada na situação. Ele começa a 

verificar e acionar seus esquemas de ação para tentar a execução da tarefa 

proposta, ou seja, montar com os quadrados dados todos os retângulos possíveis. 

Inicialmente foram analisados os procedimentos que os alunos usaram para a 

realização da situação didática “Composição de quadrados congruentes em 

Informação

Retorno/feedback 

Ação 

 ALUNO   COMPOSIÇÃO 
DE QUADRADOS 

♦ 2 x  7 15  Linha  x  Coluna: 

 15 quadrados 2 
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representações retangulares” objetivando a construção do conteúdo de 

decomposição multiplicativa de números naturais de uma forma dinâmica e em 

constante reelaboração.   
Segundo Brousseau (1997), nesta fase de situação de ação, o aluno opta por 

uma adoção de estratégias por intuição ou por uma lógica de rejeição racional de 

estratégia mais fácil. Como confirma a solução de um dos alunos nesta etapa, que 

ao invés de formar um retângulo com 15 quadrados montou um retângulo com 10 

quadrados, não percebendo a informação mencionada num dos dados da questão 

que solicitava a utilização de todos os quadrados contidos no quadro B. Como não 

conseguiu montar com os 15 quadrados um retângulo com duas linhas, a estratégia 

mais fácil seria excluir os 5 quadrados e assim solucionaria o problema. 

 

 
 
 
 
Percebe-se que alguns alunos envolvidos nesta sessão, cujo índice 

percentual de êxito no desempenho corresponde a 60%, conseguiram uma 

representação na forma n x p (linhas por colunas) para os retângulos construídos. 

O fato marcante deste início da seqüência didática foi a compreensão de que 

era possível formar retângulos com qualquer quantidade de quadrados de mesma 

medida (congruentes), não importando a solução encontrada. Para alguns foi 

fundamental uma revisão no início da seqüência para o reconhecimento e 

montagem de retângulos com uma quantidade qualquer de quadrados. 

O desafio em montar retângulos com uma quantidade ímpar de quadrados 

provocou alguns impasses nos grupos. Este entrave foi a alavanca para uma maior 

interação de seus componentes. Tentariam explicitar idéias que definissem quais os 

procedimentos que iriam propiciar a realização da tarefa. Uma das vantagens de 

trabalhar em grupo consiste na troca de idéias/sugestões sobre como resolver 

possíveis conflitos, que surge como conseqüência da interação entre os 

componentes que em conjunto tentam tomar decisões que representem suas idéias 

acerca da tarefa proposta. 

É importante salientar que neste momento não se tinha em mente um 

procedimento geral para formar retângulo. Apesar da interação dos alunos em 

 Sobraram 5 quadrados: 

 Retângulo 2: 

5 

2 
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grupo, o que ficou evidente nesta sessão é que quando eles trabalharam em grupo, 

os alunos tiveram a chance de expor suas idéias em busca da solução do problema 

mesmo sendo constatado que alguns executaram a tarefa sem uma razão que 

justificasse a escolha de uma ou outra resolução.  

No final desta etapa, viu-se que a dificuldade detectada na execução desta 

tarefa dependia de conhecimentos vistos em séries anteriores (já ensinados 

anteriormente): 

 Reconhecimento de quadriláteros, mais precisamente reconhecimento de um 

retângulo; 

 Identificação das operações de multiplicação e divisão dos números naturais. 

Pode-se concluir que nesta etapa as estratégias estavam vinculadas a 

situações que identificassem a operação de multiplicação mediante a utilização do 

material concreto” Quadrados e Representações Retangulares”. 

7.2 Sessão 2 - Composição de Quadrados e os Conceitos de Múltiplo e Divisor 

Nesta sessão escolheu-se duas quantidades repetidas devido ao índice 

elevado de erros na sessão anterior possibilitando a todos montagens de retângulos 

com 2 ou mais soluções possíveis. 

 

Questão 03- Em cada quadro há uma quantidade de quadrados com mesma 

medida.  

a) Escreva as quantidades de quadrados existentes em cada quadro A e B 

   B1:  Quadro A – 15 quadrados                   B2/B3:  Quadro A – 12 quadrados 

           Quadro B – 09 quadrados                                Quadro B – 16 quadrados 

 

QUADRO A 
 

Assim como na sessão anterior, todos os alunos acertaram as diferentes 

quantidades de quadrados existentes em cada quadro, como já esperávamos.  

 

 b) Desenhe, na malha quadriculada abaixo, os retângulos que são formados com 

a quantidade de quadrados do Quadro A  
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Tabela 7 - Montagem das representações retangulares do quadro A 

Quantidade de quadrados nos 
quadros 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

B1:       Quadro A – 15 quadrados 5 100,00% - - 
B2/ B3: Quadro A – 12 quadrados 8 88,89% 1 11,11% 
Total (14 alunos) 13 92,86% 1 7,14% 

 

Neste item constatou-se que a maioria dos alunos acertou a montagem de 

retângulos com os quadrados contidos nos quadros A e B. Foram superados alguns 

entraves no caso das quantidades ímpares de quadrados. No entanto, observa-se 

que ainda aparece erro, porém em menor quantidade (só um aluno) decorrente da 

dificuldade em identificar casos em que 3 soluções eram possíveis.  

Desta forma, buscou-se uma análise das respostas fornecidas que levou um 

aluno ao erro, haja vista que na sessão anterior essa mesma quantidade de 

quadrados apresentou um alto índice de erros. Este aluno (S2) não é o mesmo da 

sessão anterior que não conseguiu encontrar as 3 soluções possíveis. 

Um dos fatos mais interessante nestes procedimentos para colocarem em 

ação a estratégia que solucionasse o impasse surgido na montagem de retângulos 

com uma quantidade ímpar de quadrados foi a atitude de alguns componentes dos 

grupos que sentiram a necessidade de parar e comentar sobre as dificuldades para 

uma tomada de decisão naquele momento. 

Ao realizar esta atividade, 5 alunos, em seus respectivos grupos, fizeram 

comentários com relação à quantidade ímpar de quadrados no quadro ‘A’ ao 

perceberam a impossibilidade de montar um retângulo com duas fileiras. Um destes 

alunos indagando aos demais participantes diz que no caderno de atividades 

anterior tinha um quadro com a mesma quantidade de quadrados (15 quadrados). 

- (Aluno 1; Grupo A): O que a gente faz quando aparece uma quantidade de 

quadrados ímpar?  

- (Aluno 2; Grupo A): Acho que não dá para a gente formar um retângulo com duas 

linhas. Fica sobrando um quadrado. 

Este desafio gerou uma maior interação entre os membros das equipes, 

permitindo aos alunos comunicar suas idéias e apresentar argumentos que 

justificassem as escolhas de estratégias em busca de soluções para realização da 

tarefa. Esse impasse serviu como aporte para uma análise mais precisa dos 

procedimentos utilizados pelos alunos em busca de uma solução correta: 
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 Como os alunos procedem com quantidades ímpares de quadrados na formação 

de todos retângulos possíveis?  

 Como os alunos procedem na formação de todos retângulos possíveis quanto ao 

aumento de quadrados?  

A reflexão sobre os procedimentos e estratégias foi um dos fatores que 

possibilitou a explicitação de argumentos nas discussões em grupos. À medida que 

os alunos se familiarizavam com o material concreto, percebeu-se um 

amadurecimento nas atitudes do aluno revelada nas tomadas de decisão frente aos 

impasses surgidos à situação didática que estava sendo aplicada.  

Esta tomada de atitude foi revelada ao notar que a montagem de retângulos e 

o número de soluções encontradas dependiam do total de quadrados em cada 

quadro não podendo sobrar quadrado, superando parcialmente o impasse das 

quantidades ímpares. Como comprova o percentual de 100% em acertos na 

montagem de retângulos com 9 e 15 quadrados e o percentual de 77,78% referentes 

às soluções encontradas na montagem de retângulos com 12 e 16 quadrados (7 dos 

9 alunos).  

 

Esquemas utilizados pelos alunos para montagem dos retângulos 
 

É necessário esclarecer que ao longo desse processo, a busca de soluções 

oriundas das ações de manipulações sobre os quadrados congruentes, acarretou o 

desenvolvimento de estratégias próprias para elaboração de critérios do percurso 

que tornaram possível executar a tarefa com eficácia. Os alunos, em seus 

respectivos grupos, estruturam esquemas para montagem de retângulos segundo 

uma série de passos, a saber: 
I- Colocam todos os quadrados dispostos numa única fileira (horizontal), 

obtendo-se um retângulo com 1 linha e com a quantidade de quadrados 

dados em coluna. O que corresponde a propriedade que 1 divide todo número 

natural. 

II- Tentam colocar dois quadrados em fileira na vertical. 

III- Distribuem os quadrados dados um por um até não sobrar nenhum quadrado, 

formando assim o segundo retângulo. Caso haja a sobra de um quadrado 

numa das linhas percebem que não estavam formando um retângulo.  
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Neste momento fiquei observando atentamente a atitude que eles tomariam 

para resolver este problema. Os alunos perceberam a impossibilidade de formar 

retângulos com 2 linhas quando tinham em mãos quantidades ímpares de 

quadrados, isto é, sobraria um quadrado. Números ímpares não são divisíveis por 2   

IV- Tentam colocar três quadrados em fileira na vertical e distribui os quadrados 

dados um por um até não sobrar nenhum quadrado, formando assim o 

terceiro retângulo. E assim sucessivamente 

Uma vez estabelecidas às regras para execução da tarefa notou-se que em 

todos os grupos, havia um integrante utilizando a estratégia (5 alunos). Nesse 

processo de discussão interna nos grupos, houve trocas de idéias sobre as regras/ 

maneira de resolução que precisavam adotar para solucionar corretamente a 

questão.  

De acordo com Brousseau (1997), os intercâmbios comunicativos foram 

primordiais nos momentos de conflitos da execução das atividades planejadas para 

que desenvolvessem ações e reflexões sobre os materiais. Todo estudante tem a 

capacidade de argumentar uma afirmação.  

Em geral a interação em grupo evidencia diferentes formas de pensamento 

sobre as idéias surgidas nas discussões, permitindo o desenvolvimento de 

habilidades de raciocínio como investigação, inferência, reflexão e argumentação.  

 
Erro detectado 
 
-        Falta de uma representação retangular. 

Percebe-se que um dos 9 alunos do caderno de atividades com 12 quadrados 

consegue apenas montar os dois primeiros retângulos (1 x 12 e 2 x 6). 

Este aluno esqueceu ou não conseguiu montar o retângulo formado com 3 

linhas e 4 colunas revelando uma possível falha de reconhecimento no esquema de 

montagem em não considerar o quarto passo. 

 

c) Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do quadro 

A?  

Nos registros desse item, só houve um erro na contagem dos retângulos 

formados com 12 quadrados, conseqüência da solução incompleta na questão 

anterior.  
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QUADRO B 
 

a)  Escreva a quantidade de quadrados existente em cada quadro B. 

      B1:  Quadro B – 09 quadrados                B2/B3:  Quadro B – 16 quadrados  

 

Nesse item similar ao proposto no quadro A, obtivemos êxito total no 

desempenho dos alunos, como já esperávamos.  

 b) Desenhe, na malha quadriculada abaixo, os retângulos que são formados com 

a quantidade de quadrados do Quadro B. 

Tabela 8 - Montagem das representações retangulares do quadro B 

Quantidade de quadrados nos 
quadros 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

B1: Quadro B – 09 quadrados 5 100,00% - - 
B2/ B3: Quadro B – 16 quadrados 8 88,89% 1 11,11% 
Total (14 alunos) 13 92,86% 1 7,14% 

 

Nesta questão, a maioria dos alunos acertou a montagem de retângulos com 

os quadrados contidos no quadro B. No entanto, houve um caso em que não foi 

considerada a informação contida na questão, destacando-se o fato de um aluno 

não usar a quantidade de quadrados que tinha em mãos (16 quadrados).Este aluno 

(S3) não é o mesmo do item (a) do quadro A . 

Erro detectado 
 
- Montagem de um retângulo utilizando mais quadradinhos que o dado no 
problema. (Quadro B - 16 quadrados).  

Neste caso, um aluno acrescenta mais dois quadrados sem tomar 

conhecimento da informação contida na questão e forma um retângulo com 18 

quadrados (3 x 6). No retângulo formado com 3 linhas e 6 colunas foram usados 18 

quadrados, ou seja,  o aluno não percebe o acréscimo de 2 quadrados.  

 

 

 

 

 

 Retângulo 3 

6 
Acrescentou  2  quadrados: 
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Este registro evidencia o fato de que ainda não havia notado a possibilidade 

de associar as quantidades de quadrados (quadros A e B) ao produto das 

quantidades de linhas e colunas.Com isso, verificaria que com 16 quadrados não 

seria possível  formar o retângulo com 3 linhas e 6 colunas, pois 16 ≠ 3 x 6. Esta 

solução, possivelmente foi oriunda de duas falhas:  

1- Equívocos no domínio de resultados elementares que dizem respeito à operação 

aritmética da multiplicação.  

2- Desconhecimento parcial das regras estabelecidas pelo grupo durante a 

execução da tarefa. 

Mesmo percebendo que em cada grupo houve pelo menos um integrante 

utilizando a estratégia para montagem dos retângulos o processo não foi 

atentamente adotado por todos para solucionar corretamente a questão. 

 

 c) Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do quadro 

B? 

Tabela 9 – Acerto e erro na montagem dos retângulos 

Quantidade de Quadrados na 
Questão 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

B1: Quadro B – 09 quadrados 5 100,00% - - 
B2/ B3: Quadro B – 16 quadrados 8 88,89% 1 11,11% 
Total (14 alunos) 13 92,86% 1 7,14% 

 

Com relação a contagem dos retângulos formados com os quadrados 

contidos no quadro B, percebeu-se um impasse em todos os grupos quanto ao fato 

de existir ou não um retângulo especial que tinha os lados iguais. O debate entre os 

componentes dos grupos que questionavam foi um dos momentos mais 

surpreendentes, pois esta dificuldade permitiu aos alunos avanços em direção a 

aprendizagem que se esperava. Seria ou não considerado um retângulo aquela 

representação em que o número de linhas e colunas é igual? 

Convém ressaltar aqui um momento significativo dessa discussão entre os 

componentes dos grupos A e B desta intervenção pedagógica: 

(Aluno 1; Grupo A): E agora professora, temos um retângulo com o mesmo número 

de linhas e colunas? O retângulo pode ter o número de linhas e colunas igual?  

(Professora/pesquisadora): O que vocês acham? O polígono que montaram tem as 

mesmas propriedades dos retângulos? 
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(Aluno 1; Grupo A): Achei a resposta a gente tem um retângulo perfeito. 

(Aluno 2; Grupo B): Montamos o primeiro retângulo, mas este segundo tem algo 

diferente nele. Linhas e colunas é igual. Isso pode acontecer? 

Professora/pesquisadora: O que vocês acham? O polígono que montaram têm as 

mesmas propriedades dos retângulos? 

(Aluno 2; Grupo B): Já sei a gente encontrou um retângulo exato. 
Após as articulações em grupos, alguns componentes decidiram nomeá-los 

de retângulos exatos e retângulos perfeitos, ficando evidente que se tratava de uma 

representação especial para um caso particular deste quadrilátero. Neste caso, o 

erro surgiu em decorrência de um aluno não considerar a solução em que os 

números de linhas e colunas eram iguais. 

 
Erro detectado 
 
- Reconhecimento de retângulo e quadrado 

Um dos 9 alunos que responderam o item do quadro B (16 quadradinhos) 

anulou da contagem de retângulos a solução em que o número de linhas e colunas 

são iguais. Constata-se a falta de conhecimento que todo quadrado é um retângulo. 

Este aluno não considerou a solução por não saber que todo quadrado é um 

retângulo. 

Com o intuito de encontrar uma justificativa para os erros detectados, 

verificou-se a possibilidade de estarem associados a “forma” da apresentação desse 

saber não compreendido por parte dos alunos no Livro Didático utilizado pela escola.  

O livro didático adotado nesta série pela escola estadual é Matemática na 

Medida Certa de Jakubovic e Lellis (2005) da editora Scipione. O capítulo 2 trata de 

Geometria e traz inserido no quarto tópico um estudo sobre algumas figuras planas: 

Triângulos e Quadriláteros. Neste capítulo, os autores definem como paralelogramos 

todos os quadriláteros que apresentam lados opostos paralelos, destacando o 

losango e retângulo como paralelogramos que recebem uma nomenclatura especial. 

Em conformidade com o livro didático, o retângulo tem a seguinte definição: 

Retângulo é todo o paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. E 

acrescenta, com alguns exemplos, uma das características que o diferenciam dos 

demais paralelogramos: os lados paralelos opostos têm o mesmo comprimento. 
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Figura 15 – Ilustração de retângulos do livro didático 

Com relação ao quadrado, Jakubovic e Lellis (2005, p. 78) faz uma 

abordagem como um tipo de paralelogramo que tem os quatro lados iguais e os 

quatro ângulos retos. Exemplificando e mostrando que o quadrilátero QUAD que 

aparece nos exemplos anteriores é um quadrado, ou seja, deixa subentendido que: 

 o quadrado é um caso especial do retângulo, isto é, o quadrado é um retângulo 

com os quatro lados iguais (comprimentos iguais); 

 o quadrado é um caso especial do losango, isto é, o quadrado é um losango com 

os quatro ângulos retos.  

Em síntese, no caso da existência de retângulos com características 

especiais, constata-se que o livro didático adota a classificação de quadrado para 

este paralelogramo (quadrilátero QUAD). Contudo, percebe-se neste momento da 

intervenção que a nomenclatura mencionada pelos alunos se assemelha do 

‘quadrado’ por ter sido complementada pelos adjetivos ‘perfeitos’ e ‘exatos’ às 

soluções de retângulos em que o número de linhas e colunas é igual. 

 

Questão 04- Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos 
retângulos encontrados na questão anterior. 
 
 B1:  Linha x Coluna                            B2/B3: Linha x Coluna 

 15 quadrados                             ▪    12 quadrados  
 09 quadrados                             ▪    16 quadrados   

 

A questão acima mencionada teve uma dependência direta com as soluções 

anteriormente encontradas.  
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Tabela 10 – Quantidade de quadrados na questão 4 

Quantidade de quadrados na 
questão 4 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

B1: 15 e 09 quadrados (5 alunos) 5 100,00% - - 
B2/ B3:12 e 16 quadrados (9 alunos) 6 66,67% 3 33,33% 
Total (14 alunos) 11 78,57% 3 21,43% 

 

A maioria dos alunos acertou a contagem das quantidades de linha e coluna 

dos retângulos encontrados referentes às quantidades de quadrados contidos na 

primeira coluna, no entanto houve três casos que apresentaram contagem 

incompleta. 

Desta forma, buscamos uma análise das respostas fornecidas identificando 

os entraves que levaram aos erros. 
Erros detectados 

Os dois erros mencionados a seguir foram cometidos simultaneamente pelos 

mesmos alunos. 
- Reconhecimento de  quadrado. 

Três dos 9 alunos que responderam este item não consideraram como um 

retângulo a representação em que os números de linhas e de colunas eram iguais. 

Percebe-se a falta de conhecimento que todo quadrado é um retângulo. 

 Retângulo formado por 4 linhas e 4 colunas, representado por 4 x 4. 

 

 

 

 

 

 

Este impasse sobre a existência de retângulos com os lados iguais comprova 

que, nesta fase da formulação seria necessário o reconhecimento das propriedades 

de retângulos e quadrados. 

Embora tenha surgido um caso errado na montagem dos retângulos com 16 

quadrados em que teve como solução um retângulo com 2 quadrados a mais 

(totalizando 18 quadrados), o aluno acertou a quantidade de linha e coluna dos 

retângulos encontrados apresentando a resposta 16 = 4 x 4. 

4  x  4 16  Linha  x  Coluna: 

 Retângulo 3: 4

4 
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- Falta de uma  escrita numérica de um produto com dois fatores dos 
retângulos formados com 12 quadrados 

Este erro foi conseqüente da solução incompleta na montagem de retângulos 

possíveis com 12 quadrados. Porém deve-se esclarecer que um dos alunos que 

respondeu o caderno B2/B3 cometeu simultaneamente os dois últimos erros. 
 

 a) Você nota algum tipo de relação entre a quantidade de quadrados dados e as 

quantidades de linha e colunas destes retângulos? Se sim, qual? 

Tabela 11 - Relações matemáticas observadas pelos alunos na questão 4a. 

Relações matemáticas observadas pelos alunos na 
questão 4a Quant. % dos Alunos

Os conceitos de divisor e de múltiplo. 6 42,86% 
Apenas o conceito de divisor. 3 21,43% 
Apenas o conceito de múltiplo (a quantidade de 
quadrados dados é igual ao produto de linha por coluna). 5 35,71% 

Total de alunos 14 100,00% 
 

Nesta sessão foram obtidas as seguintes relações entre a quantidade de 

quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes retângulos: 

1. O conceito de divisor surgiu da percepção de que as quantidades de linhas e 

colunas possuem a propriedade de dividirem a quantidade de quadrados 

(Linhas e colunas  dividem a quantidade de quadrados). 

2. O conceito de múltiplo surgiu do produto das quantidades de quadrados de 

linhas e colunas, ou seja, a quantidade de quadrados dados é obtida através 

da multiplicação destes fatores (linha x coluna). 

 b) Existe algum retângulo com características diferentes? Em que quadro? Qual é 

a diferença dele para os outros? 

 

Este item apresentou um percentual de 100% relativo a identificação de uma 

característica diferente numa das soluções do quadro B, pois as quantidades linhas 

e colunas deste retângulo são iguais.  

c) Você percebe alguma possibilidade de associar e escrever a quantidade de 

quadrados que formam estes retângulos em função das quantidades de linhas e 

colunas? Se sim, qual?  
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Todos os alunos mostraram uma compreensão da questão, expressando a 

quantidade de quadrados através dos produtos dos números de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados. 

Tabela 12 – Observação dos alunos quanto à escrita da relação entre a quantidade de 
quadrados e quantidade de linhas e colunas dos retângulos. 

Observação dos alunos referente a escrita da relação 
entre a quantidade de quadrados e quantidade de 
linhas e colunas dos retângulos 

Quant. de 
alunos 

% 

O total de quadrados pode ser expresso pelo produto das 
quantidades de linhas e colunas dos retângulos formados 8 57,14% 

Associando a cada retângulo encontrado um produto de 
dois fatores (linha  x  coluna) - Diferentes decomposições 
multiplicativas 

4 28,57% 

Apenas perceberam a existência de alguma relação (Sim) 2 14,29% 
Total de alunos 14 100,00% 

 

Os registros deste item comprova que os alunos apresentam  compreensão 

da questão, expressando as quantidades de quadrados pelo produto de dois 

fatores(linha  x  coluna). No entanto, apenas 4 alunos escreveram as quantidades de 

quadrados a partir de diferentes decomposições multiplicativas, ou seja, associaram 

a cada retângulo encontrado um produto de dois fatores. Eles escreveram todas as 

decomposições multiplicativas com dois fatores referentes às quantidades 

mencionadas na questão, conforme resposta de um dos alunos que recebeu o 

caderno de atividades B2/B3 com 12 e 16 quadrados nos quadros A e B. 

(Aluno 2; Grupo C): Sim , 1 x 12 ,  2 x 6, 3 x 4  e 1 x 16 , 2 x 8 , 4 x 4. 
 
Considerações finais da sessão 2 
 

 No decorrer desta fase foram geradas discussões entre os componentes dos 

grupos que favoreceram a comunicação de suas idéias com mais convicção dos 

argumentos levantados/ adquiridos com base na adequação de informações 

mencionadas nas questões e nos conhecimentos vistos anteriormente na busca de 

soluções e escolha de estratégias do caminho a ser trilhado para compreensão do 

conceito matemático abordado na situação didática em questão.  

A troca de idéias/sugestões sobre como resolver possíveis conflitos, surge 

como conseqüência da interação entre os componentes que em conjunto tentam 
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tomar decisões acerca da tarefa proposta. Os debates se intensificaram favorecendo 

a tomada de decisões para minimizarem os conflitos surgidos frente aos desafios: 

- Aumento de quadrados; 

- Quantidades ímpares ocasionado pela dificuldade em identificar casos em que 2 

ou mais soluções eram possíveis; 

-  Existência ou não de retângulos com as medidas dos lados iguais (9 e 16 

quadrados). Seria ou não um retângulo, o quadrilátero que possui as suas 

características acrescidas de uma nova informação, suas quantidades de linhas e 

colunas são iguais? 

Neste momento, o reconhecimento das propriedades de um retângulo ajudou 

a identificar as características de um retângulo formado com a quantidade de linhas 

e colunas iguais. Notou-se que os alunos em grupos decidiram denominá-los de 

retângulos exatos e retângulos perfeitos. 

É oportuno mencionar que os alunos utilizaram um raciocínio mais elaborado 

que um procedimento experimental sendo verificado alguns avanços nesta 

intervenção,  a destacar: 

- A montagem de retângulos e o número de soluções encontradas dependem do 

total de quadrados no enunciado da questão, não podendo sobrar quadrado; 

- Explicitação de argumentos que justificassem a solução encontrada com eficácia 

para que desenvolvessem ações sobre os materiais e reflexões que fizeram 

sobre suas ações;  

- Elaboração dos esquemas para montagem de representação retangular. 

Como comprova o percentual de 100% em acertos na montagem de 

retângulos com 9 e 15 quadrados e o percentual de 77,78% referentes às soluções 

encontradas na montagem de retângulos com 12 e 16 quadrados (7 dos 9 alunos). 

Deve-se notar que nem todos alunos conseguiram esgotar as possibilidades de 

soluções e nem sempre conferiram os resultados encontrados porque ainda houve 

três alunos (S1, S2, S3) que não apresentaram mudanças satisfatórias.  

Frente ao exposto, verificou-se que a condução desta proposta mediante a 

clareza de objetivos conduzidos na proposta aplicação propiciou a identificação da 

existência de relações matemáticas com a descoberta: a quantidade de quadrados 

pode ser escrita pelo produto das quantidades de linhas e colunas dos retângulos 

construídos (k = linha x coluna). 



 

   

117

Nesta aplicação, apesar de não terem a compreensão do conhecimento 

matemático que se pretendia explorar na situação didática, as relações matemáticas 

percebidas foram: 

 A quantidade de linhas e colunas dos retângulos encontrados possui a 

propriedade de dividir a quantidade de quadrados (congruentes ou de mesma 

medida) 

 A quantidade de linhas e colunas dos retângulos encontrados são fatores de um 

produto, ou seja, pode-se escrever a quantidade de quadrados dados através da 

multiplicação destes valores (a quantidade de quadrados dados é igual ao 

produto de linha por coluna) 

 Cada representação retangular pode ser escrita em forma de produto de dois 

fatores. 

7.3 Sessão 3 - Representação do Produto 

 

Questão 03- Preencha na tabela todas as representações retangulares possíveis 

na segunda coluna de acordo com as quantidades de quadrados (números) dados 

na primeira coluna.  

Tabela 13 – Acertos na questão 3 

Quantidade de quadrados na 
questão 3 

Quant.  de 
acertos Acertos % Quant.  de 

erros 
Erros 

% 
C1:   5 e 20 quadrados (5 alunos) 4 80,00% 1 20,00% 
C2:   7 e 18 quadrados (5 alunos) 2 40,00% 3 60,00% 
C3:   3 e 25 quadrados (3 alunos) 3 100,00% - - 
Total (13 alunos) 9 69,23% 4 30,47% 

 

Apesar de que na sessão anterior, houve pelo menos um integrante em cada 

grupo utilizando os critérios estabelecidos para montagem dos retângulos, notou-se 

falha no entendimento do processo para solucionar corretamente a questão.  

Similarmente as sessões aplicadas anteriormente, a maioria dos erros foi 

oriundo das quantidades de quadrados com 2 ou mais soluções possíveis, 

verificando-se que o aumento de quadrados ainda continua sendo um fator não 

superado pelos alunos. Este entrave influenciou sensivelmente a queda no 

percentual de acertos em relação às sessões anteriores (18 e 20 quadrados). 
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Contudo, não houve problemas na montagem de todos os retângulos das 

quantidades de 3 quadrados, 5 quadrados e 7 quadrados, pois todos os alunos 

acertaram este item. 

 
Erro detectado 

Uma análise das respostas fornecidas que levaram os alunos aos erros 

mostra-nos os seguintes tipos de erros. 
- Falta de representação retangular 

 20 quadrados 
Um dos 5 alunos não conseguiu montar o retângulo formado com 4 linhas e 5 

colunas, parando nos dois retângulos, o com uma linha e com duas linhas. 

 18 quadrados 
Um dos 5 alunos que respondeu ao item com 18 quadrados não conseguiu 

montar o retângulo formado com 2 linhas e 9 colunas. É interessante, que neste 

caso esse aluno deixa de representar o retângulo com duas linhas, mas monta o 

com 3 linhas. 

Dois dos 5 alunos que responderam ao item com 18 quadrados não 

conseguiram montar o retângulo formado com 3 linhas e 6 colunas. 

Comparando-se as contagens dos erros na montagem de retângulos 

possíveis com 18 quadrados em relação à montagem com 20 quadrados, nota-se 

que apesar de ambas quantidades de quadrados serem pares, os alunos não 

conseguem validar e não reconhecem esta forma de representar.  

Se tivessem reconhecido esta representação em forma de produto, teriam 

sido minimizados estes erros. Constatou-se uma maior dificuldade em lidar com 

múltiplos de 3 do que lidar com  os múltiplos de 5. Provavelmente os erros de 

montagem com os 20 quadrados tenham sido  menor, porque os produtos gerados 

nas multiplicações em que um dos fatores é o número 5 sempre o algarismo das 

unidades é 0 (zero) ou 5 (cinco).  

O reconhecimento parcial dos critérios para montagem dos retângulos 

descritos na 2a sessão para solucionar corretamente a questão influenciou esta 

ocorrência. Os alunos que acertaram utilizaram  a estratégia a seguir: 

  

I- Colocar todos quadrados  numa fileira;  
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II- Em seguida, dispõem dois quadrados na vertical e distribuem os restantes 

para formar o segundo retângulo.  

 

 

 

Caso houvesse a sobra ou falta de quadrados, verificavam a impossibilidade 

de construir retângulos com duas linhas. 

III- Dispõe três quadrados em fileira na vertical e distribuem os restantes para 

formar o terceiro retângulo.  

 

 

 

 

IV- Ao dispor nesta ordem com quatro quadrados  e depois com os cinco 

quadrados em fileira na vertical, notam na arrumação dos restantes que neste 

caso que a impossibilidade de formar retângulos com  4 e 5 linhas. 

 

 

 

 

V- Dispõe seis quadrados em fileira na vertical e distribuem os restantes. Notam 

que construíram um retângulo semelhante ao formado na terceira tentativa 

invertendo-se a sua posição.  

 

 

 

 

 

 

 Retângulo 2: 

9 quadrados 

2 quadrados 

18 quadrados 

1 quadrado  Retângulo 1: 

 Tentativa 4:  Tentativa 5: 

 Tentativa 6: 
6 quadrados 

3 quadrados 

 Retângulo 3: 

6 quadrados 

3 quadrados 
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As tentativas se esgotam quando se obtêm um retângulo côngruo a um dos 

retângulos obtido anteriormente. 

 

 a) Quantos retângulos são formados com a quantidade dada de quadrados em 

cada item? 
 
Tabela 14 - Percentual de acerto na questão 3a. 

Quantidade de quadrados na 
questão 3a 

Quant.  de 
acertos Acertos % Quant.  de 

erros 
Erros 

% 
C1:   5 e 20 quadrados(5 alunos) 4 80,00% 1 20,00% 
C2:   7 e 18 quadrados(5 alunos) 1 20,00% 4 80,00% 
C3:   3 e 25 quadrados(3 alunos) 3 100,00% - - 
Total (13 alunos) 8 61,54% 5 38,46% 

 

Apesar destes resultados dependerem das soluções encontradas no item 

anterior, verificou-se pequena diferença nos resultados. 

Um dos alunos registra a contagem incorreta de soluções nas montagens 

retangulares com 18 quadrados, mesmo tendo montado o retângulo de 2 linhas por 

9 colunas. Desta forma, um dos erros foi conseqüência da falta de atenção em 

relação ao enunciado da questão, pois este aluno não contou esta solução. 

 

b) Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos retângulos  

C1:  Linha x Coluna              C2: Linha x Coluna             C3: Linha x Coluna 

       05 quadrados -  1 x  5          07 quadrados -  1 x  7       03 quadrados -  1 x  3 

       20 quadrados – 1 x  20        18 quadrados  - 1 x  18     25 quadrados  - 1 x  25 

                                  2 x 10                                   2 x  9                                 5 x  5 

                                  4 x 5                                     3 x 6                        

Tabela 15- Percentual de acertos na questão 3b 

Quantidade de quadrados na 
questão 3b 

Quant.  de 
acertos Acertos % Quant.  De 

erros 
Erros 

% 
C1:   5 e 20 quadrados(5 alunos) 4 80,00% 1 20,00% 
C2:   7 e 18 quadrados(5 alunos) 2 40,00% 3 60,00% 
C3:   3 e 25 quadrados(3 alunos) 3 100,00% - - 
Total (13 alunos) 9 69,23% 4 30,77% 

 

Ao propiciar a contagem de linhas neste item esperava-se que os alunos 

fizessem as notações numéricas de acordo com a decisão estabelecida no início da 
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aplicação da seqüência pela representação retangular de apenas um dos retângulos 

côngruos: 4 x 5 ou 5 x 4. Apesar de ter sido decidido pela posição com o lado maior 

na horizontal, um dos alunos que acertou a montagem dos retângulos com 20 

quadrados na contagem de linhas e colunas inverteu a ordem da quantidade de 

quadrados da linha pela quantidade de quadrados da coluna. 

Os registros incompletos de decomposições multiplicativas em dois fatores 

foram decorrentes de soluções incompletas nos dois casos (18 e 20 quadrados). 

Consequentemente houve acréscimo percentual de erro em relação a sessão 

anterior.  

 
Erros detectados 

A análise das respostas fornecidas que levaram os alunos aos erros é 

semelhante ao item anterior. 
- Falta da escrita numérica de um ou mais produtos de dois fatores dos 
retângulos 

 20 quadrados 
Um aluno (a) não escreveu o produto 20 = 4 x 5 por não o ter formado. 

 18 quadrados 
Este mesmo erro ocorreu com um aluno(a) que recebeu 18 quadrados em 

relação à representação 18 = 2 x 9 e com dois em relação à 18=3 x 6. 

 

 c) Você percebe alguma relação entre as quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados e a quantidade de quadrados dados? Se sim, qual? 

Tabela 16 – Percentual alunos por relações observadas na questão 3c. 

Relações observadas entre a quantidade de quadrados 
e a quantidade de linhas e colunas dos retângulos 

Quant. de 
alunos % 

Os conceitos de divisor e de múltiplo 2 15,38% 
O conceito de divisor 2 15,38% 
O conceito de múltiplo 4 30,77% 
Respostas sem nomenclatura dos números 2 15,38% 
Respostas sem sentido 2 15,38% 
Não responderam 1 7,69% 
Total de sujeitos 13 100,00% 
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Examinando a tabela, verificou-se que 61,54% dos alunos integrantes da 

pesquisa perceberam a existência de relações entre a quantidade de quadrados 

dados e as quantidades de linha e colunas destes retângulos.  

Convém destacar quatro respostas inesperadas que foram inseridas nas 

categorias: 

 Resposta sem nomenclaturas dos números: 
      -(Aluno 1; Grupo C): Sim. (1,5,1,20,2,10,3,4).  

      -(Aluno 2; Grupo C): Sim. (1,7,18,9,2).  

Esses registros revelam a existência de relações confirmada por dois alunos 

que colocaram os divisores dos números 5, 7, 18 e 20 entre parênteses, mas não 

deixaram claro o significado e a nomenclatura dada aos números no contexto desta 

abordagem. Observe-se que nas duas respostas, ambos alunos escrevem os pares 

de fatores referentes as contagens de linhas e colunas dos retângulos construídos. 

    -  Nos retângulos formados com 5 e 20 quadrados apresenta um erro na escrita 

do fator 5, escrevendo o número 3 ao invés do número 5.   

    -  Nos retângulos formados com 7 e 18 quadrados, faltam os fatores 3 e 6 do 

produto associado à montagem que não foi construída. 

 Resposta sem sentido: 
- (Aluno 1; Grupo E): Sim. No 2 quadro temos um quadrado. 

- (Aluno 2; Grupo E ): Sim. No 1 quadro temos um quadrado 

Estas respostas foram escritas de forma aleatória sem uma razão que as 

justifiquem, pois afirmam existir uma relação e escrevem que a quantidade de linhas 

e colunas dos retângulos encontrados representam quadrados.  

Questão 06 - Em cada quadro tem um retângulo formado com uma quantidade de 
quadrados iguais.  

a) Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do quadro 
B? 

▪  Quadro  1– 02 quadrados                             ▪   Quadro 3 – 12 quadrados 

▪  Quadro  2– 06 quadrados                             ▪   Quadro 4 – 20 quadrados 

 

Neste item desta sessão constatou-se que todos alunos acertaram a 

contagem de quadrados dos retângulos contidos nos quadros 1, 2, 3 e 4, 

correspondendo a um percentual de 100% d acertos  
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b) Escreva as medidas (quantidade de linhas e colunas) dos retângulos de cada 

quadro.  

  

 Esta questão apresenta uma inversão de ordem estrutural nos dados, na qual 

solicita-se articular ao desenho, a quantidade de quadrados congruentes e o produto 

de dois fatores (linha x coluna). 

Tabela 17 – Tipos de representações utilizadas pelos alunos na questão 6b 

Tipos de 
Representações 

Respostas dos alunos Quantidades de 
sujeitos 

% 

A Linha x coluna 1 7,69% 
B Linha por coluna 5 38,46% 
C Linha e coluna 3 23,08% 
D Inversão de linha por coluna 2 15,38% 
E Resposta sem sentido 2 15,38% 
 Total 13 100,00% 

 

Observou-se neste item da questão que a maioria dos alunos conseguiu 
determinar as quantidade de linhas e colunas de cada retângulo formado nos 

quadros 1, 2, 3 e 4, sendo consideradas corretas as respostas do tipo A, B, C e D. 

Os dois alunos que escreveram respostas do tipo C acertaram o item apesar 

de trocarem o sinal da operação de multiplicação ( x ) pela conjunção aditiva “e”. Os   

outros que escreveram respostas do tipo D, também foram consideradas como 

corretas. 

Resposta C: Troca do sinal de 
Multiplicação.  
Não utilização do sinal da operação de 
multiplicação (x). 
Os alunos substituem o sinal da 
multiplicação pela conjunção aditiva “e”. 
Retângulo 1:    1 e 2 
Retângulo 2:    2 e 3 
Retângulo 3:    3 e 4  
Retângulo 4:    4 e 5 

Resposta D: Troca de linha por coluna  
Os alunos inverteram o número de 
linhas pelo de colunas  
Retângulo 1: Lin 2 e Col 1 
Retângulo 2: Lin 3 e Col 2 
Retângulo 3: Lin 4 e Col 3 
Retângulo 4: Lin 5 e Col 4 

 

Neste item houve dois erros que ficaram na categoria de resposta sem 

sentido. 

 



 

   

124

Erros detectados 
 

1. Escrita numérica incorreta na 
posição da linha 

Retângulo 1: 1, 2 colunas 

Retângulo 2: 2, 3 colunas 

Retângulo 3: 2, 4 colunas 

Retângulo 4: 2, 5 colunas 

2. Escrita numérica incorreta na 
posição da coluna 

Retângulo 1: 1linha e duas colunas  

Retângulo 2: 2linhas e 6 colunas  

Retângulo 3: 3 linhas 12 colunas 

Retângulo 4: 4 linhas  20 colunas  

 

O primeiro erro foi oriundo da escrita numérica errada do número de linhas 

nos quadros 2, 3 e 4, pois um dos alunos repetiu a quantidade de linhas. 

O segundo erro foi decorrente da escrita numérica na posição do número de 

colunas da quantidade de quadrados existentes nos quadros 2, 3 e 4. Possivelmente 

houve uma confusão nesta escrita em que ele troca a quantidade de quadrados da 

coluna pelo total de quadrados dados.  

 c) Escreva de outra forma a quantidade de linhas e colunas que formam cada 

retângulo. 

Tabela 18 – Escrita de outra forma da contagem de linhas e colunas das 
representações retangulares 

Respostas dos alunos Quant. % 
Linha  x  coluna 9 69,23% 
Linha  e coluna 1 7,70% 
Inversão de linha por coluna 1 7,70% 
Resposta sem sentido 2 15,38% 
Total  13 100,00% 

 

Neste item desta sessão, verificou-se que a maioria dos alunos apresentou 

um desempenho satisfatório, tendo em vista que percebeu a existência de uma 

relação entre o total (quantidade) de quadrados e as quantidades de linhas e 

colunas dos retângulos formados. (k = linha x coluna; onde k = total de quadrados).  

 
Erros detectados 

Houve duas respostas sem sentido neste item, sem uma lógica que as 

justifiquem. 
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I - Escrita numérica do total de 
quadrados e sua metade  
Retângulo 1:    2 = 1 

Retângulo 2:    6 = 3 

Retângulo 3:    12 = 6 

Retângulo 4:    20 =10 

II- Escrita  de números consecutivos 
 

Retângulo 1:       6 

Retângulo 2:       7 

Retângulo 3:       8  

Retângulo 4:       9 

 

Na primeira coluna, um aluno erra a resposta ao escrever o total de 

quadrados com valor igual à  sua metade. Este aluno não percebeu que estava 

cometendo um absurdo em expressar uma igualdade entre valores diferentes. 

Na segunda coluna um outro aluno expressa a quantidade de linhas e colunas 

de cada retângulo do quadro por números consecutivos. 

 

d) Continuando padrão enunciado, descubra nesta seqüência de montagem de 

retângulos, quantos quadradinhos há no quadro 6?  

Tabela 19 – Percentual de acertos na questão 6d. 

Quantidade de quadrados nos 
quadros 

Quant. de 
acertos Acertos % Sem 

resposta 
Sem 

resposta 
% 

Caderno C1: No quadro 6 tem 42 
quadrados 2 40,00% 3 60,00% 

Caderno C2: No quadro 7 tem 56 
quadrados - - 5 100,00% 

Caderno C3: No quadro 8 tem 72 
quadrados - - 3 100,00% 

Total (13 alunos) 2 15,38% 11 84,62% 
 

Ao propor este enunciado com a inversão de ordem estrutural nos dados 

buscava-se que os alunos tentassem articular ao desenho seu respectivo produto de 

dois fatores: Retângulo – Produto de dois fatores (linha x coluna) 

Aliadas a essa idéia seriam somadas a informação do enunciado e a 

observação de regularidades nos retângulos contidos em cada quadro para 

descobrir a quantidade de quadrados distintos existentes nos retângulos no quadro 

6(caderno C1), no quadro 7(caderno C2) e no quadro 8(caderno C3). 

 Nesta atividade, percebe-se que apesar de terem associados às quantidades 

de quadrados a um produto de dois fatores (linha x coluna), a maioria dos alunos 

não conseguiu notar regularidades na composição dos retângulos contidos em cada 
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quadro e nem formular estratégias de resolução que atendesse as informações da 

questão. Os modelos seguiram o padrão: 

 O primeiro retângulo foi formado por 2 quadrados, cuja quantidade de quadrados 

era obtida pelo produto (1 x 2);  

 O segundo retângulo foi formado por 6 quadrados cuja quantidade de quadrados 

era obtida pelo produto (2 x 3);  

 O terceiro retângulo foi formado por 12 quadrados cuja quantidade de quadrados 

era obtida pelo produto (3 x 4);  

 No quarto há 20 quadrados, cuja quantidade de quadrados foi obtida pelo 

produto (4 x 5);e assim sucessivamente. 

 Então, no sexto quadro a quantidade de quadrados será  6 x (6 + 1) = 6 x 7 = 42 

quadrados 

Por fim, é oportuno salientar que foi inesperado um índice da categoria ‘sem 

resposta’ tão superior ao de acertos, pois estimava-se que a maioria dos alunos 

conseguisse notar as regularidades nesta composição dos retângulos contido nos 

quadros. Contudo, verificou-se inúmeros comentários sobre as dificuldades que 

tiveram para perceber o padrão dessa seqüência de retângulos cuja quantidade de 

quadrados seria obtida pelo produto do número de linhas e colunas representados 

por números consecutivos.  

Cada modelo da seqüência tem a quantidade de quadrados obtida pelo 

produto: 

k = n x (n+1), 

onde k = total de quadrados e 

n = números de linhas ou colunas 

Os registros apontam um desempenho insatisfatório dos alunos,  haja vista 

que apenas 2 alunos conseguiram perceber que a resposta está relacionada ao 

produto das quantidades de linhas e colunas dos retângulos dados nos quadros 1, 2, 

3 e 4, sendo conveniente destacar as respectivas respostas:  

- (Aluno 1; Grupo A): No quadro 5 temos 30 quadrinhos  = 5 x 6. 

                                  No quadro 6 temos 42 quadradinhos = 6 x 7. 

- (Aluno 1; Grupo B): 42 quadrados. 
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Porque no quadro 1 é 1 x 2 é 2, 2 x 3 é 6, 3 x 4 é 12, 5 x 4 é 20, 6 x 5 é 30 e 6 x 7 é 

42. 

Muitas vezes quando nos deparamos com uma situação difícil, tentamos 

utilizar todos recursos que temos em mãos para uma solução correta. No entanto, a 

maioria dos alunos percebeu a dificuldade e se omitiram em resolvê-los pela falta de 

entendimento de detalhes contidos na informação. 

 

Erros detectados 
- Resposta ficou sem sentido 

 Um dos alunos simplesmente arriscou um valor qualquer, no caso 20. 
 
Considerações finais da sessão 3 
 

Nesta sessão 3, verificou-se que os alunos perceberam a existência de uma 

relação entre o total (quantidade) de quadrados e as quantidades de linhas e 

colunas dos retângulos formados, sem identificarem o conteúdo que se pretendia 

abordar.  Descobriram a possibilidade de associar a cada retângulo encontrado um 

produto de dois fatores (linha x coluna), ou seja, a quantidade de quadrados dados é 

igual ao produto das quantidades de linha por coluna. Os alunos tentaram convencer 

dentro dos grupos a validade das afirmações adquiridas e o saber construído na 

sessão anterior foi utilizado para resolução das questões nesta sessão.  

Nesta fase, elaborou-se a conjectura: 

 

 

 

 

Diagrama 3 – Conjectura elaborada pelos alunos 

Com certa quantidade de quadrados eles conseguem formar retângulo. Com 

retângulos formados chega-se ao produto das quantidades de quadrados que 

formam as linhas e colunas.  

É possível associar a cada retângulo encontrado um produto de dois fatores 

(linha x coluna). Os grupos decidiram sua aceitação e começam aplicar este saber 

ao longo desta sessão.   

 QUANTIDADE DE QUADRADOS  FORMAR  RETÂNGULOS 

LINHA   x   COLUNA
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A situação didática “Composição de quadrados congruentes em 

representações retangulares“ permitiu um olhar minucioso dessa teoria na qual 

percebesse todos os nuances da sua aplicação. 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 4 – Triângulo da Didática 

Um dos momentos relevantes nesta etapa foi à vinculação da atividade 6 com 

conhecimento adquirido nas duas sessões anteriores. Esperava-se que a aplicação 

deste conhecimento fornecesse aos alunos subsídios para obtenção de resultados 

satisfatórios nos itens desta sessão.  

Ainda nesta sessão percebeu-se um declínio no índice de acertos acarretados 

pelo aumento na quantidade de quadrados e pela não aquisição das estratégias nas 

montagens de retângulos até serem esgotadas todas as possibilidades que se 

encerrava na construção de um retângulo côngruo. 

Verificou-se um crescimento nas dificuldades de se transformar as 

quantidades de quadrados com duas ou mais soluções de retângulos possíveis em 

produtos com dois fatores, possivelmente minimizadas se tivesse maior domínio na 

operação matemática de multiplicação em que um dos fatores deste produto é o 

numero 3(18 quadrados). Os erros detectados que acarretaram uma diminuição no 

percentual de desempenho satisfatório foram: 

 Falta de representação retangular (18 e 20 quadrados); 

 Escrita numérica incompleta de um ou mais produtos de dois fatores dos 

retângulos; 

 Falhas de domínio nas classes numéricas resultantes dos múltiplos de 3; 

 Registro de respostas sem uma lógica que as justifiquem (escrita numérica do 

total de quadrados e sua metade/escrita de números consecutivos). 

Com relação ao último item da sexta questão (6.d), constatou-se um 

desempenho insuficiente na identificação de regularidades no padrão composto de 

retângulos dos quadros (detalhes no enunciado da informação) que foram 

imperceptíveis para a maioria dos alunos, a distinguir:  

MEIOS 

OBJETIVOS 
ADEQUADOS

MATERIAL CONCRETO 

C

AP
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 Acréscimo de uma unidade no número de linhas e colunas a partir do segundo 

modelo; 

 As medidas (número de linhas e colunas) destes retângulos são formadas por 

números consecutivos; 

 A quantidade de quadrados é obtida pelo produto do número de linhas e colunas. 

Apesar da queda no índice de acertos, ao final desta sessão constatou-se que 

61,54% dos alunos presentes perceberam a existência de relações entre a 

quantidade de quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes 

retângulos, a destacar: 

 Decomposição multiplicativa - Toda quantidade de quadrados congruentes 

pode ser escrita como produto das quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados (linha x coluna). 
 Conceito de divisor de um número surge ao se perceber que as quantidades de 

linhas e colunas dos retângulos encontrados possuem a propriedade de sempre 

dividir a quantidade de quadrados congruentes. 
 Conceito de múltiplo de um número aparece quando o aluno percebe que a 

quantidade de quadrados dados é igual ao produto de linha por coluna. 
Com base nesta análise a posteriori, convém ressaltar que o reconhecimento 

das relações construídas correspondente à situação-problema nem sempre é fácil, 

muitas vezes o que é fácil para alguns pode ser de difícil compreensão para os 

outros salientando-se a importância de organizar situações que evidenciem maior 

proximidade entre o material e o objeto de ensino para que o aluno desenvolva sua 

autonomia intelectual.  

Após esta sessão a pesquisadora e a orientadora elaboraram um momento 

nesta intervenção para institucionalização do conteúdo em questão. Estas sessões 

foram planejadas durante a experimentação da seqüência, e desta forma, dependeu 

essencialmente dos alunos em tal experimentação, e portanto, trazemo-nas somente 

nesta análise a posteriori. 

7.4 Sessão de Institucionalização  

Após o encerramento da 3a sessão foi feito um debate com os grupos para 

institucionalizar o conteúdo Decomposição Multiplicativa de Números Naturais. 
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Com o uso dos quadrados congruentes que estão na bolsa para composição 

dos retângulos, foi pedido aos grupos a verificação da quantidade de quadrados 

existente em cada quadro para que fosse escrito o valor numérico correspondente.                 

Buscou-se refletir sobre as atividades desenvolvidas até o momento, nas quais se 

utilizaram os quadrados. As equipes tentaram montar todos os retângulos possíveis 

com todos os quadrados contidos em cada quadro. 

Para a discussão, usou-se como exemplo o quadro B da sessão A1, que contém 10 

quadrados: 

I-  Representações retangulares 
 

 

 

 

 

 

 

 

Após solicitar que os alunos observassem que cada retângulo foi formado por 

coluna e linha de quadrados, tornando possível o preenchimento na tabela, as 

quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados. 

 

Quantidade de Quadrados Linhas x colunas 
1   x  10 10 2   x  5 

 
II- Representação retangular em forma de produto de dois fatores. 
 

   

 

  

Discutiu-se com os alunos que a quantidade de quadrados dados foi escrita a 

partir das quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados.  

Com relação à quantidade de quadrados igual a 10, viu-se que: 

 Foi possível montar dois retângulos; 

1 

1Unidade Padrão: 

Retângulo 2: 
2

5 

Retângulo 1: 1

10 

P1- Produto 1: 1   x   10 10 

P2- Produto 2: 2   x   5 10 
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 Foi possível escrever a quantidade de quadrados dados como um produto de 

dois fatores e que apresenta duas decomposições multiplicativas.  

Na sentença matemática 10 = 2  x  5. 

 Os números  2 e 5 são chamados de fatores de um produto. 

 

 

 

  

Observou-se também que separando as linhas dos retângulo 2 x 5 obtém-se 

duas linhas de 5 quadrados. Portanto, pode-se dividir, de forma exata, 10 por 2. 

Portanto, 10 é divisível por 2. Fazendo-se a separação por colunas, botem-se 5 

colunas com 2 quadrados de altura cada e, de forma similar, 10 é divisível por 5. 

Desta forma, concluiu-se que: 

 Os fatores 2  e  5 dividem  10, portanto são chamados de divisores de 10. 

 O número 10 é múltiplo de 2 e 5, pois pertence ao conjunto dos múltiplos de 2 e 

conjunto dos múltiplos de 5. 

M ( 2 ) = { 0, 2, 4, 6, 8, 10, ..., 2.n,...} 

M ( 5 ) = { 0, 5, 10,15, 20, 25, ..., 5.n,...} 

Solicitou-se que os alunos completassem a tabela com as representações 

retangulares da quantidade de quadrados dadas e os produtos de dois fatores. 

 

Quantidade de 
Quadrados 

Representação Retangular Produto de dois fatores 

5  
  

16  
  

 

A partir das análises da situação proposta em que se buscava identificar 

algumas relações existentes entre as quantidades de linhas e coluna dos retângulos 

encontrados e a quantidade de quadrados congruentes, observou-se que foram 

obtidas as seguintes informações: 

 As quantidades de linhas e colunas dos retângulos são sempre menor ou igual 
a quantidade de quadrados congruentes. 

Retângulo 2: 

5

2
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 As quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados possuem a 
propriedade de dividirem a quantidade de quadrados congruentes. 

 Cada representação retangular pode ser escrita em forma de produto de dois 
fatores. 

Com isso, verificou-se também que toda quantidade de quadrados 

congruentes tem, no mínimo, uma decomposição multiplicativa com dois fatores. 

A partir do material, decompôs-se cada número em dois naturais de forma 

que quando multiplicados dá o número inicial, desta forma, fez-se uma 

Decomposição multiplicativa do número. Obteve-se também os divisores deste 

número. 

 Foi utilizado o texto sobre Decomposição Multiplicativa de Números Naturais 

como em Anexo.  

7.5 Sessão 4 - Problemas de Decomposição Multiplicativa e Primos 

 Questão 07.  Nos três quadros A, B e C há uma quantidade de quadrados de 
mesma medida. 

a) Forme todos os retângulos possíveis: 

▪  Quadro  A  – 07 quadrados                             ▪   Quadro B – 16 quadrados 

▪  Quadro  2  –  21 quadrados  
 

Com relação à montagem dos retângulos, as respostas divergem conforme 

resultados apresentados: 

Tabela 20 - Montagem das representações retangulares dos quadros A, B e C 

Quantidades de quadrados na 
questão 7a 

Quant.  de 
acertos Acertos % Quant.  de 

erros 
Erros 

% 
A – 7 quadrados 15 100,00% - - 
B – 16 quadrados 13 86,67% 2 13,33% 
C – 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A  e  B – 7 e 16 quadrados 13 86,67% 2 13,33% 
A  e  C – 7 e 21 quadrados  8 53,33% 7 46,67% 
B  e  C – 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A, B e C – 7, 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 

 

Ao comparar o percentual de acertos em relação às sessões anteriores, 

verificou-se que a queda sensível deste valor foi influenciada pelo aumento de 
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quadrados e montagem de retângulos com quantidades ímpares, nos casos com 2 

ou mais soluções possíveis, ainda não superados por alguns alunos.  

Contudo, não houve problemas na montagem de todos os retângulos das 

quantidades com 7 quadrados, pois todos os alunos acertaram este item. 

Erros detectados 
 

Uma análise das respostas fornecidas que levaram os alunos aos erros 

detectou os seguintes erros: 

-   Montagem de um retângulo utilizando menos quadrados que o dado no 
problema. (Quadro B - 16 quadrados).  

Um aluno apresentou numa das soluções com 16 quadrados, um retângulo 

formado de apenas uma linha e oito colunas, esquecendo-se de acrescentar uma 

linha com oito quadrados para totalizar os 16 quadrados contidos no quadro B. 

 Retângulo formado por 1 linha e 8 colunas. 

 

 

 

 

 

-   Reconhecimento  de um  quadrado. 
Um dos alunos na construção dos retângulos possíveis com 16 quadrados, 

não apresentou a montagem do retângulo formado com 4 linhas e 4 colunas. Talvez 

pelo fato de que ainda não ter reconhecido o quadrado como um caso especial do 

retângulo. 

- Falta de uma representação retangular 
Sete dos 15 alunos apresentaram desempenhos insatisfatórios nas soluções 

de retângulos possíveis com 21 quadrados pela falha de não conseguirem formar o 

retângulo com 3 linhas e 7colunas.  

Estimava-se que nesta 4a sessão realizada após a institucionalização do 

conteúdo decomposição multiplicativa, fosse minimizada as dificuldades decorrentes 

do aumento de quadrados quando envolvem quantidades ímpares. A diferença entre 

acertos e erros foi mínima das representações retangulares formadas com 21 

quadrados,  mesmo sabendo da impossibilidade de formar retângulos com 2 linhas. 

 Sobraram 8 quadrados: 

 Retângulo 2: 
8 

1 
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 Constatou-se que quase a metade dos alunos não apresentou dificuldade 

nesta montagem de retângulos com 21 quadrados, pois usaram as regras/critérios 

estabelecidas na segunda sessão, em parte, apresentaram compreensão na 

estruturação de um raciocínio que o levasse a solução correta da questão. Também 

perceberam que a estratégia se esgotava na construção de um retângulo côngruo 

(solução semelhante de retângulo com posição invertida).  

 

 b) Escreva todas as decomposições em forma de produto com dois fatores das 

quantidades dadas 
 

Tabela 21- Decomposições multiplicativas dos números dos quadros A, B e C. 

Quantidades de quadrados nos 
quadros A, B e C 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A –  7 quadrados 15 100,00% - - 
B – 16 quadrados 12 80,00% 3 20,00% 
C – 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A  e  B – 7 e 16 quadrados 12 80,00% 3 20,00% 
A  e  C – 7 e 21 quadrados  8 53,33% 7 46,67% 
B  e  C – 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A, B e C – 7, 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 

 
Erros detectados  
 
- Escrita numérica incompleta de decomposição multiplicativa com dois 
fatores 

 16 quadrados 
Dois dos 15 alunos mesmo tendo conseguido formar todos os retângulos no 

item anterior com 16 quadrados não escreveram todos os respectivos produtos 

referentes às soluções encontradas, pois esqueceram da escrita numérica do 

produto com dois fatores do primeiro retângulo formado por 1 linha e 16 colunas  

(16 = 1 x 16).  

Ainda sobre estes produtos com dois fatores, associados à quantidade de 16 

quadrados, possivelmente a falta de escrita numérica tenha sido uma decorrência do 

formato do esquema de apresentação da questão que induziu respostas desse 

tipo. Os alunos interpretaram e expuseram suas respostas baseadas na indicação 

do formato do enunciado, isto é, bastariam escrever apenas dois produtos. 
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É conveniente notar que, o acréscimo de erros nas composições com 16 

quadrados foi provocado por um dos alunos que acertou todas as soluções 

possíveis. 

 21 quadrados 
Sete dos 15 alunos não escreveram todos produtos com dois fatores 

referentes às soluções encontradas com 21 quadrados em decorrência de não ter 

encontrado o retângulo formado por 3 linhas e 7 colunas.  
- Troca de fatores nos produtos e falta da decomposição multiplicativa com 

dois fatores iguais (16 quadrados) 
O outro erro neste referente aos 16 quadrados, um outro aluno, comete dois 

erros simultâneos na escrita numérica da decomposição multiplicativa referentes aos 

retângulos encontrados com 16 quadrados: 

 Troca de fatores nos produtos:  fator 1 pelo fator 2 (2 x 16) 

                                                             fator 2 pelo fator 1 (1 x  8) 

 Falta da decomposição multiplicativa com dois fatores iguais (16 = 4 x 4). 

- (Aluno 3; Grupo C): Decomposições multiplicativas (solução errada de um aluno-). 

 

 

 

 

 

Mesmo tendo sido abordado, no momento da institucionalização do conteúdo 

que a quantidade de quadrados é igual ao respectivo produto da quantidade de linha 

por coluna, este aluno não percebeu que a multiplicação desses fatores resultava 

produtos diferentes da quantidade de quadrados dados na questão. Isto mostra que 

a operação é utilizada por representação sem uso para validar o resultado. Ele não 

conseguiu validar o processo (16 ≠ 2 x 16 e 16 ≠ 1 x  8). 

  S10: 

1  x  7  7 

Não respondeu 21 

2  x  8  16 4  x  4  

S11: 

1  x  7  7 

21 

2  x  8  16 4  x  4

1  x  21  

1  x  7  7 

2  x  16 16 1  x  8  

1  x  21 21 3 x  7  
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Apesar de alguns alunos conseguirem identificar uma associação entre estas 

quantidades de quadrados e o produto do número de linhas e colunas dos 

retângulos formados, os registros revelam: 

I- Falta de entendimento no que se refere às operações matemáticas de 

multiplicação e de divisão, evidenciada quando a questão envolvia 

multiplicações cujos produtos resultavam números ímpares e números de 

grande valor; 

II- Mobilização parcial das regras estabelecidas e divulgadas na 2a sessão para 

a construção de retângulos proveniente da falta de validação e não 

reconhecimento desta forma de representar. 

Vale lembrar com relação ao número 21: 

 Um dos 7 alunos que não apresentou todas as duas soluções encontradas na 

montagem de retângulos possíveis com 21 quadrados conseguiu acertar todas 

as suas decomposições multiplicativas, pois este aluno que usou cálculo mental 

colocou as escritas dos produtos com dois fatores. 

 Dois dos 8 alunos que acertaram formar todos os retângulos possíveis do 

número 21 não escreveram a decomposição multiplicativa associada ao 

segundo retângulo formado. 

 

d)  Determine o número de decomposições multiplicativas de dois fatores de cada 

quantidade de quadrados: 

      Quadro A (7 quadrados):  01 decomposição 

      Quadro B(16 quadrados):  03  decomposições 

      Quadro C(21 quadrados):  02  decomposições 

Tabela 22 – Contagem de decomposições multiplicativas dos números dos quadros A, 
B e C. 

Quantidades de quadrados nos 
quadros A, B e C 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A –  7 quadrados 15 100,00% - - 
B – 16 quadrados 12 80,00% 3 20,00% 
C – 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A  e  B – 7 e 16 quadrados 12 80,00% 3 20,00% 
A  e  C – 7 e 21 quadrados  8 53,33% 7 46,67% 
B  e  C – 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
A, B e C – 7, 16 e 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
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Neste item, destaca-se dificuldade similar as sessões anteriores decorrentes 

de soluções incompletas na formação de retângulos com quantidades ímpares de 

quadrados (21 quadrados). Não houve problemas na contagem de decomposições 

multiplicativas dos retângulos formados com 7 quadrados. 

 

Erros detectados 
- Contagem incorreta de decomposição multiplicativa com dois fatores 

decorrentes de: 
I) Indução de formato no enunciado.  

 16 quadrados  
Dois dos 15 alunos erram a contagem de decomposições multiplicativas do 

número 16 decorrente da falta do produto com dois fatores referente ao primeiro 

retângulo formado por 1 linha e 16 colunas(16 = 1 x 16).  Notou-se que os alunos 

responderam o que visualizaram no desenho do enunciado induzindo a uma 

resposta com dois produtos. 
II) Solução incompleta na montagem de retângulos com 21 quadrados (por ter não 

encontrado o retângulo) 

 21 quadrados 

Sete dos 15 alunos não conseguiram acertar o número de decomposições 

multiplicativas do número 21 pelo fato de não terem formado o retângulo com 3 

linhas e 7 colunas,  faltou uma decomposição multiplicativa (21 = 3 X 7).  

Convém ressaltar que 2 dentre estes alunos  que erraram a contagem de  

decomposições multiplicativas, acertaram a montagem de todos os retângulos 

possíveis do número 21. 

-   Troca de registros de contagem das decomposições multiplicativas pelo 
total de quadrados 

 16 quadrados 
Um dos 15 alunos que responderam neste item referente da contagem 

apresenta como resposta o total de quadrados dados em cada quadro. Este erro 

pode ter sido causado por não ter percebido atentamente as informações contidas 

no enunciado da questão. Este é o mesmo aluno que errou a montagem de 

retângulos ao formar um retângulo sem considerar e /ou observar o total de 
quadrados contidos no Quadro B(16 quadrados).  
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- (Aluno 3; Grupo C): (solução errada de um aluno -  S9) 

- Quadro A: 7 

- Quadro B: 16 

- Quadro C: 21 

 d) Que relação existe entre a quantidade de retângulos encontrados e a 

quantidade de decomposição multiplicativa de número natural? Se sim, qual? 

Tabela 21 – Relação entre as decomposições multiplicativas e as quantidades de 
retângulos dos quadros A, B e C. 

Relação entre as decomposições multiplicativas e 
quantidade de retângulos 

Quant.  de 
sujeitos % 

Perceberam que o número de decomposições multiplicativas é 
igual à quantidade de retângulos encontrados 10 66,67% 

Não perceberam que o número de decomposições 
multiplicativas é igual à quantidade de retângulos encontrados 3 20,00% 

Não responderam 2 13,33% 
Total 15 100,00% 

 

Esperava-se neste item que, os alunos percebessem que a cada retângulo 

formado pelas quantidades de quadrados é possível encontrar um produto do 

número de linhas e colunas, encontrando-se que o número de decomposições 

multiplicativas é igual à quantidade de retângulos encontrados. 

 

 e) Comparando-se as quantidades de retângulos encontrados, você nota alguma 

diferença entre os retângulos encontrados com quadrados do quadro A e as outras 

dos quadros B e C? 

Tabela 22 – Diferenças entre as quantidades de retângulos dos quadros A, B e C 

Diferenças entre as quantidades de retângulos 
encontrados nos quadros A, B e C. 

Número de 
alunos Acertos % 

O quadro A tem uma só multiplicação ou um retângulo 4 26,67% 
Os quadros apresentam quantidades diferentes 8 53,33% 
Não respondeu 3 20,00% 
Total de alunos 15 100,00% 

 

Esperava-se que notassem a existência de quantidades de quadrados com 

uma única representação retangular, conseqüentemente apresentam uma única 

decomposição multiplicativa.  

A maioria dos alunos apenas percebeu que os quadrados contidos nos 

quadros apresentam diferentes quantidades de representações. Alguns alunos 
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escreveram que a diferença está na quantidade de decomposição multiplicativa do 

número 7 que apresenta um único retângulo como solução e uma única 

decomposição multiplicativa. 

 

 Questão 08 - Yasmin e Júlio participaram de um “Bingo dos Fatores”, numa 

gincana como representantes da 5a série “E” das meninas e meninos.  Yasmin 

escolheu a cartela A e Júlio a cartela B. 

Marque nas cartelas os fatores das decomposições multiplicativas (produtos 

encontrados) dos números sorteados. Cada fator marcado corresponde a um 

ponto. 

 

 a) Escreva ao lado de cada cartão os fatores que você marcaria no sorteio desses 

números. 
 

Tabela 23 - Escrita dos fatores dos cartões 

Números sorteados nos 
cartões 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
Erros 

Erros 
% 

22       15    100,0 %       -       - 
15      11     73,33%       4     26,67% 

28       8     53,33%       7    46,67% 

39       5     33,33%      10     66,67% 

22 e 15       11    73,33%       4     26,67% 

22 e 28       8     53,33%       7     46,67% 

22 e 39       5      33,33%      10     66,67% 

15 e 28       8     53,33%      7    46,67% 

15 e 39       5     33,33%      10     66,67% 

28 e 39       5     33,33%      10     66,67% 

22, 15 e 28       8     53,33%      7     46,67% 

22, 15 e 39      5     33,33%      10     66,67% 

15, 28 e 39      5     33,33%     10     66,67% 

22, 15, 28 e 39      5     33,33%      10     66,67% 
 

No planejamento desta questão pensou-se num modelo similar com 

adaptação da situação real ‘’jogo do bingo’’ objetivando os registros dos fatores das 
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decomposições multiplicativas dos números escritos nos cartões. Constatou-se a 

utilização da estratégia de montagem dos retângulos por entenderem que os 

números de linhas e colunas dos retângulos encontrados são os fatores das 

decomposições multiplicativas. Os fatores dos produtos referentes aos números 

sorteados nos cartões foram: 

 

  

 

 

 

 

 

Apesar dos alunos utilizarem a estratégia de montagem de retângulos 

possíveis para encontrar os fatores dos números, ainda não foram superadas as 

dificuldades surgidas com aumento dos números e com números ímpares, na 

construção dos retângulos referentes aos números 28 e 39. 

 
Erros detectados 
 
-   Falta de fatores nas decomposições multiplicativas decorrente da escrita 
numérica incompleta 
 Cartão sorteado com o número 28 

 Na decomposição multiplicativa com dois fatores deste número, verificou-se a 

falta na escrita numérica dos fatores 4 e 7 na primeira linha decorrente do produto  

4 x 7 = 28; faltaram os fatores 2 e 14 na segunda linha decorrente do produto  

2 x 14 = 28 e fator 7 na terceira linha decorrente do produto 4 x 7 = 28. 

 

 

 

 

 

 

 Cartão sorteado com o número 39 

28 1, 2,14 e 28 

CARTÃO FATORES 

28 1, 4, 7 e 28 

28 1, 2, 14, 4 e 28 

 22  1 112 22

 28  1 42 7 14 28

 15  1 53 15

 39  1 133 39
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Na decomposição multiplicativa deste número, 9 alunos dos 15 pesquisados 

apresentaram escrita numérica incompleta dos fatores 3 e 13 decorrentes do produto  

39 = 3  x 13. 

 

 

 

- Escrita numérica incorreta de fatores nas decomposições multiplicativas  
Cartão sorteado com o número 28 

Numa das respostas na decomposição multiplicativa com dois fatores deste 

número percebe-se erros na multiplicação quando o aluno tenta escrever o número 

28 como um produto dos fatores 4 e 6 (28 = 4 x 6). Neste caso, averigua-se também 

a falta dos fatores 2 e 14 referente ao produto de 2 X 14.  

Fator incorreto no produto: 
 

 

 

 

 Cartão sorteado com o número 39 

Um dos alunos trocou a escrita numérica do fator 39 por 38. Sem prestar 

atenção, ao escrever os fatores da decomposição multiplicativa 39 = 1 x 39, escreve 

o número 38 ao invés do número 39.  

Fator incorreto no produto: 
 

 

 

 

Estes dois erros possivelmente seriam minimizados se estivessem atentos ao 

fato de que estes números não resultariam das multiplicações dos fatores escritos 

39 ≠ 1 x 38 e  28  ≠ 4 x 6). Estes alunos não conseguiram validar os produtos 

encontrados. 

b) Marque na cartela os pontos que Yasmin e Júlio registrariam se o sorteio 

parasse no número 28. Quantos pontos marcaram cada um?   

 

39 1, 3, 13 e  38 

CARTÃO FATORES 

CARTÃO FATORES 

28 1, 4, 6 e 28 

39 1 e 39 

CARTÃO FATORES 
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Tabela 24 – Registro das respostas na pontuação marcada pelos alunos 

Registros dos fatores nas cartelas Quant. % 
Cartela A - 7 pontos: 2, 2, 2, 3, 5, 7 e 11  3 20,00% 
Cartela B - 6 pontos: 2, 2, 3, 5, 7 e 11 - - 
Contagem igual a 7pontos  para Yasmin e Júlio 3 20,00% 
Contagem igual a 5 pontos  para Yasmin e Júlio 3 20,00% 
Não responderam 5 33,33% 
Resposta sem sentido 1 6,67% 

Total (15 alunos) 15 100,00% 
 

Registros das cartelas dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

Conforme já mencionado, percebe-se que os alunos aplicaram os 

conhecimentos relacionados aos produtos de dois fatores ou mais de números 

naturais para obtenção dos pontos que seriam registrados nas cartelas. As 

decomposições multiplicativas dos números sorteados nos cartões foram: 

 22 = 2 X 11 

 15 = 3 X 5 

 28 = 2 X 2 X 7. 

 39 = 3 X 13. 

Foi constatado neste item que grande parte dos alunos pesquisados 

encontrou os fatores mediante a utilização da montagem dos retângulos possíveis. 

No entanto, a decomposição multiplicativa do número 28 apontou maior dificuldade. 

Observa-se nas estruturas multiplicativas destes números, a regularidade de 

repetição de fatores(fatores iguais) podendo desencadear impasses na pontuação 

da tarefa. A contagem total de fatores nos números sorteados é igual a 9, 

salientando-se que o fator 2 se repete três vezes, o fator 3 se repete duas vezes e 

que os demais fatores (5, 7, 11 e 13) só aparecem uma única vez.  

Cabe destacar que houve indícios de equívocos na formulação da atividade 

referente a pontuação decorrentes da repetição de fatores primos (fatores iguais) 

nas estruturas multiplicativas e da associação de situações reais do cotidiano. Tais 

JÚLIO

   5        3        2       13 

   3        7        3        5 

   2       11       3        7 

   2        3        5        2 

  11       2       13 

  3         7        2        5 

YASMIN 
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fatos tiveram implicações nos resultados com três tipos de respostas conforme a 

contagem repetida de fatores iguais nas decomposições multiplicativas dos números 

22 e 28 (2 x 11 e 2 x 2 x 7): 

 Registro único do fator 2: 5 pontos nas duas cartelas; 

 Registro duplo do fator 2: 6 pontos nas duas cartelas; 

 Registro triplo do fator 2: 7 pontos na cartela A e 6 pontos na cartela B 

Evidenciou-se neste momento das discussões, impasses nos grupos com 

relação aos alunos que acertaram a decomposição multiplicativa do número 28 e 

contagem repetida de fatores iguais. Mesmo sabendo que o fator 2 se repetia duas 

vezes, os alunos optaram em marcar apenas uma vez, possivelmente se basearam 

na semelhança da atividade a situação real de jogo de Bingo, justificando esta 

tomada de decisão em não repetir os fatores iguais. No jogo de Bingo faz-se um 

único registro e não há repetição dos números nas cartelas.  

Dentre estes alunos, houve também a opção de único registro na cartela por 

ter marcado o fator 2 na decomposição multiplicativa do número (2 x 11), não 

precisaria assinalar outro já que o número estava registrado. 

Também observa-se numa outra solução, marcação incompleta de fatores 

primos no número 28 por ter considerado no produto 4 x 7 apenas o fator 7. 

Percebe-se a falta do fator 2 na decomposição de 4 (2 x 2) acarretando uma 

contagem incorreta.  

Convém ressaltar alguns comentários relacionados às respostas dos alunos 

neste item da oitava questão: 

 Constatou-se que três alunos tiveram um desempenho com êxito parcial, pois 

acertaram os fatores dos números e registraram corretamente a quantidade de 

pontos de Yasmin (7 pontos). No entanto, ao marcarem os pontos de Júlio, 

erraram a marcação porque na cartela que ele escolheu faltava um dos fatores 

do número 4 (4 = 2 x 2).  

 Três dos 11 alunos que responderam ao item escreveram que Yasmin e Júlio 

tiveram a mesma pontuação, 7 pontos. 

 Três dos 11 alunos escreveram que Yasmin e Júlio tiveram a mesma pontuação 

(5 pontos), por ter marcado o fator 2 apenas uma única vez.  

 Um dos 11 alunos marca apenas o fator 7 da decomposição multiplicativa do 

número 28 nas cartelas por ter considerado o produto 28 = 4 x 7, esquecendo 

que poderia decompor novamente o número 4 (2 x 2). 
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 Cinco alunos não responderam o item, por não terem entendido corretamente as 

informações dadas na questão. 

 Um aluno escreveu uma resposta sem uma lógica que a justifique!! 

(Aluno 3; Grupo C): (Contagem errada de um aluno -  S9). 

-    Yasmin: 23 pontos 

-    Júlio : 11 pontos.  

Este é o mesmo aluno (S9) que errou a montagem de retângulos ao formar 
um retângulo sem considerar e/ou observar o total de quadrados contidos no 

Quadro B(16 quadrados).  Caso tivesse percebido que o máximo de pontos a serem 

marcados seria 12 pontos, referentes ao total de fatores contidos nas cartelas A e B 

e que o mínimo seria 8 pontos, referentes aos fatores encontrados dos quatro 

números sorteados seriam minimizados os erros  neste item. Nas cartelas A e B, ele 

marcou todos os fatores. 

 c) Sorteados todos os números dos cartões, quantos pontos serão registrados 
para cada aluno? 

 Yasmin: 9 pontos 

 Júlio: 8 pontos  
 

Apenas um aluno teve em seu desempenho um êxito parcial, acertando o 

total de pontos marcados por Yasmin, mas errou a questão porque atribuiu aos dois 

jogadores da gincana a mesma pontuação (9 pontos). 

   Alguns alunos optaram pelo registro único dos fatores 2 e 3, possivelmente 

tenha sido proveniente dos fatos mencionados: associação a situação real dos 

jogos de bingos e marcação incompleta destes fatores (2 e 3) feita nas 

decomposições multiplicativas dos números 28 (2 x 2 x 7), 22 (2 x 11), 15(3 x 5) e 

39(3 x 13) não precisariam assinalar novamente os fatores dos produtos de 28 e 39.  

Estes fatos tiveram implicação nos resultados analisados com três tipos de 

respostas conforme a contagem repetida de fatores iguais: 

 Registro único dos fatores 2 e 3:  6 pontos nas duas cartelas; 

 Registro duplo dos fatores 2 e 3:  8 pontos nas duas cartelas; 

 Registro triplo do fator 2 :  9 pontos na cartela A e 8 pontos na cartela B 

Sete alunos dos 15 pesquisados optaram em não responder este item. 
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 c) Após o sorteio de todos os números dos cartões, determine os fatores que não 
foram marcados em cada cartela: 

 Cartela A: 2, 5 e 7. 

 Cartela B: 3, 3, 7 e 11. 
 

Apenas dois alunos acertaram parcialmente o item ao determinarem 

corretamente os fatores não marcados na cartela A. 

 Nove alunos dos 15 pesquisados erraram todo o item. 

 Quatro alunos optaram em não responder este item. 

d) Após o sorteio de todos os números dos cartões, determine os fatores que não 
foram marcados em cada cartela: 

 Cartela A: 2, 5 e 7. 

 Cartela B: 3, 3, 7 e 11.  
 

O resultados revelam que apenas dois alunos acertaram parcialmente o item 

ao determinarem corretamente os fatores não marcados na cartela A. 

 9 erraram todo o item. 

 4 não responderam. 

Mesmo tendo percebido que a maioria encontrou os fatores das 

decomposições multiplicativas, constatou-se maior incidência de erros nas 

decomposições multiplicativas dos números 28 e 39. O fato de não decompor 

novamente o número 4 no produto 4 x 7 acrescido de registros incorretos nos 

produtos encontrados implicaram erros de contagem nas pontuações parcial e total. 

Após conferir as respostas dos itens b, c e d desta questão percebeu-se que 

nenhum aluno acertou integralmente estes itens.  

Diante dos fatos observados nesta situação de aprendizagem, adaptada de 

situações reais do cotidiano, referente a repetição de fatores iguais (fator 2 e fator 3) 

nas decomposições multiplicativas, notou-se que a falta desses registros acarretaria 

erros na contagem parcial e total dos fatores. O registro único dos fatores 2 e 3, 

possivelmente tenha sido proveniente de associação a situação real dos jogos de 

bingos na qual o jogador faz o registro uma única vez, numa cartela sem repetição 

de números. 
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Neste caso, percebe-se que os equívocos na formulação da atividade 

proposta, em função de determinados interesses do conteúdo tratado, ilustram forte 

influência destes indícios sobre a maneira de raciocinar dos alunos decorrentes da 

falta de informações mais claras no enunciando da questão. 

 

e) Preencha na tabela as decomposições multiplicativas dos números escritos nos 

cartões sorteados.  

Tabela 25 – Quantitativo de decomposições multiplicativas dos números sorteados 
nas respostas dos alunos 

Números sorteados nos 
Cartões 

Dois 
fatores 

Três 
fatores Acertos % Quant.  de 

erros Erros % 

22 15 - 100,00% - - 
15 13 - 86,67% 2 13,33% 
28 8 3 53,33% 7 46,67% 
39 5 - 33,33% 10 66,67% 

22 e 15 13 - 53,33% 2 46,67% 
22 e 28 8 - 53,33% 7 46,67% 
22 e 39 5 - 33,33% 10 66,67% 
15 e 28 8 - 53,33% 7 46,67% 
15 e 39 5 - 33,33% 10 66,67% 

22,15 e 28 8 - 53,33% 7 46,67% 
22,15 e 39 5 - 33,33% 10 66,67% 
15, 28 e 39 5 - 33,33% 10 66,67% 

22, 15, 28 e 39. 5 - 33,33% 10 66,67% 
 

Neste item, diretamente ligado ao item “a” da questão, a maioria dos alunos 

usou a estratégia de montagem de retângulos possíveis para encontrar os produtos 

de dois fatores ou mais de números naturais/decomposição multiplicativa dos 

números naturais. No entanto, constata-se que ainda não foram vencidos os efeitos 

nesta situação de aprendizagem relacionados ao aumento dos números e com 

valores ímpares.  

Erros detectados 
 
- Registro incompleto de decomposição multiplicativa com dois ou três fatores  

 28 quadrados 
I - Dois fatores: Sete dos 15 alunos pesquisados apresentaram escrita numérica 

incompleta na solução com dois fatores. Os alunos por não terem conseguido 

montar o retângulo formado por 4 linhas e 7 colunas não escreveram os fatores 4 e 7 

referente ao produto 28 = 4 x 7. 
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II- Três fatores: Doze dos 15 alunos pesquisados apresentaram escrita numérica 

incompleta na solução com três fatores na decomposição do número 28 no produto  

4 x 7 por terem esquecido de fatorar novamente o fator 4 (2 x 2). 
 39 quadrados 

Nove dos 15 alunos pesquisados apresentaram solução incompleta com dois 

fatores na decomposição do número 39 por não ter conseguido formar o retângulo 

com 3 linhas e 13 colunas. Caso tivessem percebido a impossibilidade de formar um 

retângulo com 2 linhas com as quantidades de números ímpares (39 quadrados), 

estariam superando o impasse e tentariam formar com 3 linhas. 

         O outro erro foi devido a escrita errada do fator 39 por 38 na decomposição 

com dois fatores do número 39 (39 = 1 x 38).  

 
Considerações Finais da Sessão 4 
 

Nesta sessão, esperava-se que os alunos aplicassem os conceitos 

construídos durante a intervenção pedagógica até o momento, tendo em vista que 

os resultados dependiam das respostas encontradas anteriormente. As sessões 

anteriores possibilitaram aos alunos identificar relações matemáticas geradas pela 

situação didática em questão “Composição de quadrados congruentes em 

representações retangulares“, ou seja, viu-se a possibilidade de associar as 

quantidades de quadrados aos produtos do número de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados.  

Embora tenha ocorrido esta conexão entre as quantidades de quadrados e os 

produtos com dois fatores dos retângulos encontrados, pode-se constatar o 

acréscimo no percentual de erros nesta sessão sinalizando falha na relação 

superficial com conhecimento que se quer ensinar. O diagnóstico referente a este 

fato foi atribuído às dificuldades evidenciadas quando a questão envolvia produtos 

que resultavam números ímpares e números de grande valor.  

Ainda nesta sessão, se verifica um desconhecimento parcial das regras 

estabelecidas pelos grupos, no mínimo por um integrante, na 2q sessão por não 

esgotar todas as soluções possíveis de retângulos. Sobre isso, notou-se que não foi 

percebido o limite das ações estabelecidas (momento de encerramento) do esquema 

para montagem dos retângulos. A estratégia se esgotava na construção de um 

retângulo côngruo (solução semelhante de retângulo com posição invertida). 
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Também se percebe o reconhecimento parcial da relação entre quantidades 

de quadrados congruentes e número de linhas e colunas (k = linha x coluna) pela 

falta de validação e não reconhecimento desta forma de representar. Isto mostra que 

a operação é utilizada por representação sem uso para validar o resultado por dois 

alunos (S9 e S14) que não conferiram os resultados das multiplicações dos fatores 

escritos dos produtos (16 ≠ 2 x 16; 16 ≠ 1 x  8; 28 ≠ 4 x  6; 39 ≠ 1 x  38). 

Com isso, os erros detectados que acarretaram uma queda percentual nos 

seus desempenhos referentes a montagem de retângulos foram:  

 Montagem de um retângulo utilizando menos quadrados que o dado no problema 

(Quadro B - 16 quadrados).  

 Falta de representação quadrada e retangular (Quadro B - 16 quadrados e 

Quadro C - 21 quadrados). 

 Escrita numérica incompleta de decomposição multiplicativa com dois fatores: 

Indução de registro (Quadro B - 16 quadrados) e por não ter encontrado o 

retângulo (Quadro C - 21 quadrados). 

 Falhas de domínio nas classes numéricas resultantes dos múltiplos de 3. 

Com relação à oitava questão constatou-se o uso da estratégia de montagem 

de retângulos e seus respectivos produtos (k = linha x coluna) para encontrar os 

fatores dos números escritos nos cartões. No entanto, percebe-se um acréscimo no 

percentual de erros referentes à escrita numérica dos fatores dos produtos e escrita 

numérica dos com dois ou três fatores, a distinguir: 

 Troca de registros de contagem das decomposições multiplicativas pelo total de 

quadrados; 

 Escrita numérica incorreta de fatores nas decomposições multiplicativas (cartão 

com os números 28 e 39); 

 Registro incompleto das escritas numéricas de decomposição multiplicativa com 

dois ou três fatores decorrente da falta de fatores nos produtos (cartão com os 

números 28 e 39). 

         Sobre os itens (b, c e d) da 8a questão, adaptada de uma situação real, 

percebe-se nos resultados analisados, a falta de registros dos fatores 2 e 3 dos na 

contagem parcial e total decorrente da influência de associação da atividade a 

situação real dos jogos de bingos e da repetição de fatores iguais nas 

decomposições multiplicativas dos números sorteados. 
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Diante do contexto, apesar do declínio no percentual de acertos, verificou-se 

na aplicação da seqüência com uso de material que a articulação “QUANTIDADE 
DE QUADRADOS CONGRUENTES - RETÂNGULO CONSTRUÍDO - PRODUTO 
DE DOIS FATORES (LINHAS E COLUNAS)” possibilita identificar e relacionar a 

produção deste saber construído com o uso desses materiais.   

Foi parcialmente estabelecida uma relação entre a quantidade de quadrados 

e as quantidades de linha e colunas dos retângulos: 

Decomposição multiplicativa de números naturais - Quantidade de linhas e 

colunas dos retângulos encontrados são fatores de um produto, ou seja, pode-se 

escrever a quantidade de quadrados dados através da multiplicação destes valores. 

(k  = linha x coluna). 

7.6 Sessão de Institucionalização de Números Primos  

Após o encerramento da 4a sessão, foi feito um outro encontro com os grupos 

para institucionalizar os conteúdos construídos durante o processo desta 

intervenção pedagógica. 

Buscou-se que, por meio de alguns exemplos, já vistos, completassem a 

seguinte tabela das representações retangulares e produtos de dois fatores. 

Quantidade de 
Quadrados Retângulos possíveis Produto de dois fatores N(Ri) 

6    

7  
   

9  
   

11    

N(Ri) = número de representações retangulares 
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A partir da tabela, buscou-se institucionalizar com os alunos que: 

• Pode-se escrever um número natural, exceto 1, como um produto de 

dois ou mais números chamados fatores.   

• O número de representações dos retângulos possíveis encontrados a 

partir da composição de quadrados unitários é sempre maior ou igual a 

1 ( 1≥n ). 

• Os números que apresentam no mínimo duas maneiras possíveis de 

representações retangulares são chamados números compostos.  

• Os números que apresentarem apenas uma única decomposição 

multiplicativa, ou seja, apresentam uma única forma de representação 

retangular são chamados de números primos. 
Sistematizou-se o conceito de número primo com os alunos e eles 

preencheram a tabela abaixo. 

 

Números Primos Decomposição Multiplicativa 

 ......... x ........ 

  

  

  

 
Trabalhou-se, então, o texto em anexo sobre Métodos de decomposição 

multiplicativa em fatores primos.  

 
7.7 Sessão 5 - Problemas com Decomposição Multiplicativa 
 

Ao propor as atividades nesta última sessão pensou-se em trabalhar numa 

ordem inversa na formulação do problema. Para tanto, optou-se por um trabalho 

individual nesta última aplicação objetivando verificar a aquisição do conteúdo 

decomposição multiplicativa de números naturais. Foram distribuídos o material 

concreto e um caderno de atividade contendo 2 questões com o mesmo enunciado.  
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( * ) Faltaram a esta última intervenção 2 alunos que estavam fazendo recuperação de 

unidade na disciplina de Ciências. 

Tabela 26 - Decomposições multiplicativas em dois fatores das quantidades de 
quadrados referentes aos retângulos dos quadros A e B. 

Quantidade de Quadrados nos 
quadros 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A – 28 quadrados 13 100,00% - - 
B – 48 quadrados 11 84,62% 2 15,38 % 

A  e B –  28  e 48 quadrados 
(13 alunos) 

11 84,62% 2 15,38 % 

 

Neste item em que houve uma inversão de ordem estrutural na elaboração, a 

informação fornecia como um dado o retângulo já construído sendo solicitado aos 

alunos que articulassem ao desenho do retângulo, uma associação da quantidade 

de quadrados congruentes ao produto de dois fatores (linhas e colunas).  

Esperava-se que a maioria dos alunos acertasse as decomposições 

multiplicativas referentes à representação retangular nos quadros A e B, confirmada 

pelo percentual de desempenho igual a 84,62% referente aos alunos que resolveram 

este item sem muitos problemas.  

  

Questão 09.  Nos dois quadros A e B há um retângulo formado com uma  

quantidade de quadrados iguais 

a) Determine as decomposições multiplicativas com dois fatores das 

quantidades de quadrados de cada quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

     Quadro A                                                  Quadro B 

 

 
4  x  7 28 6  x  8 48 

 
QUADRO B 

 
QUADRO A 
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Erros detectados 
-    Contagem incorreta da quantidade de linhas e colunas do retângulo situado 
no quadro B.  

Dois dos 13 alunos, que responderam este item, contaram errado o número 

de linhas e o número de colunas. Esta contagem incorreta do número de linhas e 

colunas acarretou a escrita numérica errada dos fatores da decomposição 

multiplicativa associada ao retângulo situado no quadro B. 

 

 

 

 

Embora, estes alunos tenham percebido que se tratava de um produto de dois 

fatores (linha x coluna), não prestaram atenção quanto aos resultados destas 

multiplicações que diferem da quantidade de quadrados contidas no quadro B, ou 

seja, os produtos 6 x 9 = 54 e 5 x 8 = 40 apresentam resultados diferentes da 

quantidade dada (48 quadrados).  

Ao buscar compreender o que levou estes alunos ao erro, a pesquisadora 

indagou os dois alunos sobre os procedimentos usados para encontrar estes fatores.  

Com a questão: Será que sua resposta está de acordo com as informações 

enunciadas na questão? Ambos mostraram plena convicção tanto na contagem do 

número de linhas e colunas deste retângulo quanto na multiplicação destes fatores 

cujo produto resultaria o valor 48. Esperava-se que quando fossem explicitar o 

procedimento, percebessem os conceitos básicos de geometria e as operações com 

números naturais na contagem, levando-os a corrigir as possíveis falhas sozinhos.   

Com isso, nota-se que as falhas no desempenho dos alunos são provenientes 

de dificuldades que dizem respeito aos cálculos referentes a operação aritmética de 

multiplicação dos números naturais, pois não a utilizavam para validar a resposta 

encontrada. 

b) Sabendo-se que cada quantidade de quadrados é divisível pelos fatores de cada 

decomposição multiplicativa (produto de dois fatores), verifique se é possível 

decompor cada fator encontrado em função de outros produtos com dois fatores.  

Obs: Use as montagens de retângulos possíveis.  

 

5  x  848  Decomposição Multiplicativa apresentada: 

6  x  948  Decomposição Multiplicativa apresentada: 
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Tabela 27 – Decomposições multiplicativas em fatores primos 

Quantidade de Quadrados nos 
quadros A e B 

Quant.  de 
acertos 

Acertos % Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

A – 28 quadrados 09 69,23% 04 30,77% 
B – 48 quadrados 07 53,85% 06 46,15% 
A  e B –  28  e 48 quadrados 
(13 alunos) 07 53,85% 06 46,15% 

 

Esperava-se que a resposta deste item referente à representação retangular 

nos quadros A e B fosse satisfatória, tendo em vista que foram aplicados os 

conhecimentos já adquiridos nas sessões anteriores. Mas o que se verificou em 

relação à sessão anterior foi diferença mínima a favor dos acertos, confirmada pelo 

acréscimo de um aluno ter conseguido encontrar a fatoração completa do número 

28.  

A construção de critérios para definição de processos no conteúdo em 

questão foi em parte entendida pelos alunos nesta etapa. Alguns alunos utilizaram 

os quadrados para fazer as decomposições dos fatores encontrados no item 

anterior, enquanto outros realizavam cálculos mentais para obtenção das respostas 

solicitadas nas questões. 

 
Passos/ Critérios da decomposição feita pelos alunos neste momento da 
intervenção. 
1o passo: Sete dos 13 alunos pesquisados efetuaram a decomposição multiplicativa 

dos números que apresentam fatores compostos em seus produtos. Eles 

teriam que fatorar novamente até conseguirem expressar estes números 

através do produto de números primos.  

Como na sessão anterior houve dez itens elaborados sobre decomposição 

multiplicativa de um número, percebeu-se então que escreveram os números 6 e 8 

como produtos de outros fatores. 

              I- Fator 6                                                            II- Fator 8 

 

  

 

 

1 x  6   6 

2 x 3   6 

1 x  8   8

2 x  4   8
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2o passo: Verificaram se nos produtos encontrados havia ainda outros fatores que 

precisariam decompor novamente. Caso houvesse ainda entre os fatores 

dos produtos algum número composto, seriam novamente procurados 

seus respectivos produtos em fatores primos.  

I- Fator 8. 

 

 

 

 

 

E assim sucessivamente. 
Erros detectados 
 

Apesar da maioria dos alunos terem acertado o item anterior das 

decomposições multiplicativas referentes aos retângulos nos quadros, os erros 

foram os seguintes: 

- Escrita numérica incompleta nas decomposições multiplicativas com dois 
fatores 
 Retângulo no quadro A (28 quadrados) 

Quatro alunos esqueceram de fatorar  o 4 do produto 4 x 7. 

 

 

 

 Retângulo no quadro B (48 quadrados) 

- Falta da decomposição multiplicativa do fator 8 

 

 

 

Um dos alunos que conseguiu fazer novamente a fatoração dos fatores 6 e 8 do 

produto 48 = 6 x 8,  esqueceu de fatorar o número 4 do produto 8 = 2 x  
 I- Fator 6                                                II- Fator 8 

   
 

  

8 x 2  4  

x 2  2 8 x  x2 2  2  

8 x 1  8  

2 x  2 x  7 

= 4  x  7 28 

2 x  3 x  8 

= 6  x  8 48 

1  x  6   6 

2  x  3   6 

1  x  8   8

2  x  4   8
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- Escrita numérica incorreta dos fatores nas decomposições multiplicativas 

Dois alunos apresentaram fatores errados nas decomposições multiplicativas 

do número 48(48 = 5 x 8 e 48 = 6 x 9). Esta escrita incorreta acarretou a obtenção 

de decomposições incorretas.  

 

c) É possível escrever cada número dado como produtos de todos os fatores 

primos encontrados? Se sim, expresse os números em função de um produto com 

estes fatores.  

Tabela 28 – Respostas dos alunos do item c 

Respostas dos alunos Quant. de sujeitos % 
Sim, 28 = 22 x 7 e 48 = 24 x 3   6 46,15% 

Sim, mas não apresentam as respectivas 
decomposições multiplicativas dos números com 
fatores primos. 

4 30,77% 

Não responderam o item 2 15,38% 
Resposta sem sentido 1 7,69% 
Total (13 alunos) 13 100,00% 

 

Esperava-se, neste item, que a maioria respondesse corretamente, haja vista 

o fato de terem acertado as decomposições multiplicativas das representações 

retangulares contidas nos quadros A e B. No entanto, percebe-se que não 

observaram atentamente as informações mencionadas na questão, ou seja, escrita 

das decomposições multiplicativas em fatores primos. 

 

Questão 10- Numa caixa há 63 quadrados de mesma medida. Responda o que se 
pede: 
a) Determine as decomposições multiplicativas referentes a cada representação 

retangular. 

 
 

2  x  42  x  3 

6    x    8 = 48 

= 48 2 2  x   3  x   4 

= 48 2 x 3 x 2 x  4 

♦ X    
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Tabela 29 – Decomposições multiplicativas do número 63  

Decomposições multiplicativas 
do número 63 

Quant.  de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  de 
erros 

Erros 
% 

63  = 1 x 63 09 69,23% 04 30,77% 
63  = 3 x 21 09 69,23% 04 30,77% 
63  = 7 x 9 08 61,54% 05 38,46 % 
1 x 63  e 3 x 21 09 69,23% 04 30,77% 
1 x 63  e 7 x 9 08 61,54% 05 38,46 % 
3 x  21 e 7 x 9 08 61,54% 05 38,46 % 
Três decomposições: 1 x 63, 
3 x 21 e  7 x 9 08 61,54% 05 38,46 % 

 

A questão investigava os conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre 

decomposições multiplicativas com dois fatores e que propriedades diferenciavam 

estes números. Apesar de ter sido feito dois momentos para institucionalização das 

conjecturas formuladas pelos grupos, nesta aplicação da seqüência didática 

constata-se que a maioria dos alunos teve dificuldade para responder integralmente 

os dois itens da questão (a e b). Nota-se, em parte, a superação de dois entraves 

presentes durante toda a aplicação da seqüência didática: 

 Aumento de quadrados que apresentavam 2 ou mais soluções de retângulos 

possíveis; 

 Montagens de retângulos com quantidades ímpares de quadrados.    

 À medida que se aumentavam os quadrados e quando eram solicitadas as 

montagens de retângulos com quantidades ímpares de quadrados.   

Apesar de ainda ter-se 38,46% de alunos errando com números grandes e 

ímpar, como é o caso do 63, este percentual de erros é bem menor em relação ao 

trabalho com o número 39. 

 
 Erro detectado 
As falhas no desempenho dos alunos são provenientes de dificuldades que 

dizem respeito: 

- Falta de escrita numéricas da decomposição multiplicativa do numero 63; 
Cinco dos 13 alunos pesquisados apresentaram soluções incompletas em 

decorrência da falta de no mínimo um dos produtos de dois fatores referentes à 

montagem de todos os retângulos possíveis. Eles não escreveram todos os produtos 

com dois fatores deste número, porque não assimilaram o esquema de montagem 

dos retângulos  esgotando todas as soluções possíveis. 
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Tais erros poderiam ter sido minimizados com o aumento da quantidade de 

quadrados na bolsa, pois foram observados alunos solicitando aos colegas à 

quantidade que faltava nas suas bolsas (23 quadrados) para concretizarem suas 

respostas.  

Provavelmente a apresentação do formato de resposta neste item  
similarmente a ocorrência mencionada na sessão anterior tenha induzido respostas 

com apenas duas soluções relativa a escrita numérica dos produtos. Esta falha na 

elaboração fez com que os alunos atribuíssem respostas mediante o formato do 

esquema enunciado no item da questão. 

 

b) Dentre as decomposições multiplicativas com dois fatores, referentes aos 

retângulos encontrados, há uma quantidade de linhas e colunas que são números 

ímpares consecutivos.  Nestas condições, assinale as afirmativas que estão 

corretas: 

(    ) A soma desses fatores é igual a 16. 

(    ) Um dos fatores deste produto é um número primo.  

(    ) O número 63 possui 4 decomposições multiplicativas. 

(   ) Um dos fatores desta decomposição multiplicativa é um  número quadrado 

perfeito. 

Tabela 30 – Respostas das afirmativas relativas aos fatores da decomposição 
multiplicativa 

Respostas das afirmativas Quant.  de  
sujeitos % 

Respondeu o item I 3 23,08% 

Respondeu o item II (número primo) 10 76,92% 
Respondeu o item III (total de decomposição multiplicativa) 01 7,69% 
Respondeu o item IV(número quadro perfeito) 08 61,54% 
Respondeu pelo menos uma das afirmativas corretas 12 92,31% 
Respondeu duas afirmativas corretas 08 61,54% 
Respondeu três afirmativas corretas 01 7,69% 
Total (13 alunos) 13 100,00% 

 

Faz-se necessário ressaltar que um dos desafios dessa sessão foi a 

quantidade superior de quadrados dados à quantidade contida na bolsa, exigindo 

que os alunos acionassem a abstração. As ações planejadas em grupos 
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anteriormente influenciaram no desenvolvimento de formas mais elaboradas de 

raciocínio e aquisição de confiança nas próprias soluções.   

O problema central deste desafio dependia das condições propostas no 

enunciado, cujo processo de solução exigia um maior amadurecimento do sujeito 

envolvido para este tipo de situação. Os dados constatam desempenho insatisfatório 

com um percentual de 7,69% por parte dos sujeitos envolvidos, decorrentes de um 

único aluno ter acertado totalmente as afirmativas da questão.  

Os alunos poderiam ter percebido que estes números seriam identificados por 

meio das condições impostas nas questões, por apresentarem características 

próprias de naturezas distintas.  A pista que amarrava estes números aos dados do 

enunciado afirmava que eram números ímpares e consecutivos. Apesar das 

alternativas mencionarem o conteúdo que surgiram com a situação didática, o 

processo de solução exigia um maior domínio na interpretação dos dados e na 

identificação da natureza dos fatores do número 63, perceptíveis na execução da 

questão.  

Os conhecimentos necessários para responderem a questão com eficácia 

tratavam do conteúdo de decomposição multiplicativa dos números naturais. Houve 

avanço na habilidade de determinar os produtos com dois fatores, pois a maioria dos 

alunos  conseguiu encontrar as três decomposições do número 63 com dois fatores 

(1 x 63, 3 x 21 e 7 x 9). A questão mencionava uma informação a respeito das 

características e classes numéricas as quais deviam pertencer os fatores do produto 

que satisfazia as condições do problema, os fatores escolhidos teriam que ser 

números ímpares e consecutivos.  

Diante isso, verifica-se que a maioria dos alunos teve compreensão do 

conteúdo abordado nesta situação didática, ficando evidente neste item os 

desempenhos satisfatórios em percentuais de aprendizagem constatados nas 

construções dos conteúdos a saber: 

 61,54% dos sujeitos pesquisados acertaram todas as decomposições 

multiplicativas do número 63; 

 76,92% identificaram que um dos fatores na decomposição multiplicativa que 

solucionava a questão é um número primo; 

 61,54% identificaram o número quadrado perfeito num dos fatores da 

decomposição multiplicativa (8 alunos) 

No entanto, apenas um aluno respondeu corretamente toda questão.  
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Considerações Finais da sessão 5 
 

Esta sessão foi diferenciada das outras aplicadas anteriormente por ter 

optado por um trabalho individual visando verificar a aquisição do conteúdo 

trabalhado durante toda a aplicação da seqüência didática. 

Embora tenha sido construída no decorrer da aplicação da seqüência didática 

uma relação matemática entre o total de quadrados e o número de linhas e colunas, 

os resultados apontam um certo avanço na conexão entre o material concreto e 

conteúdo que consistia em escrever o total de quadrados através do produto destes 

fatores (linha x coluna). 

Examinando-se os registros referentes a determinação de decomposições 

multiplicativas (9a  e 10a questões), os erros mais evidentes nos registros 

relacionados à determinação foram: 

 Escrita numérica incorreta dos fatores nas decomposições multiplicativas 

decorrente da contagem incorreta da quantidade de linhas e colunas do 

retângulo situado no quadro B(48 quadrados); 

 Não validação de produtos com dois fatores do retângulo situado no quadro B(48 

quadrados); 

 Escrita numérica incompleta nas decomposições multiplicativas em fatores 

primos( 28 quadrados e 48 quadrados). 
 Falta de escritas numéricas dos produtos com dois fatores do numero 63. 

 Cálculos envolvendo a operação aritmética de multiplicação dos números 

naturais 

Apesar das duas atividades mencionarem o conteúdo que surgiram com a 

situação didática, a solução do item ‘b’ exigia um maior amadurecimento do sujeito 

envolvido no que diz respeito ao domínio na interpretação dos dados e na 

identificação da natureza dos números, pois a maioria dos alunos teve dificuldade 

para analisar a questão 10. O nível deste problema foi considerado alto.  No entanto, 

ficam evidentes neste item, desempenhos satisfatórios em percentuais de 

aprendizagem constatados nas construções dos conteúdos.  

O aumento dos quadrados, as quantidades ímpares de quadrados que 

implicavam 2 ou mais soluções nos retângulos encontrados e as operações 

aritméticas de multiplicação e divisão foram os entraves identificados durante a 
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aplicação da seqüência didática que acarretaram alguns erros durante a intervenção 

pedagógica. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8 SÍNTESE DA ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta pesquisa procuramos investigar se a abordagem com o material 

concreto favorece ao aluno a oportunidade de operar sobre o material didático na 

construção do conceito de modo mais sistematizado.  

O trabalho em grupo, das 4 primeiras sessões, possibilitou uma maior 

interação, comunicação de idéias, trocas de informações, elaboração de estratégias 

de resolução para realização da tarefa com eficácia. As discussões com o colega do 

grupo que integrava, geraram momentos de valor estimável por que pararam para 

refletir sobre os argumentos dos outros, justificar suas possíveis conclusões, ouvir o 

outro em busca de solucionar os desafios que surgiram. Essas ações tornaram-se 

parte do processo de aquisição do conhecimento, como afirma Smole (2000 p.136): 

Em situações de grupo cooperativo, há, portanto, o favorecimento simultâneo do 

estabelecimento de relações entre os alunos e do rendimento do conhecimento. 

Também foram gravadas as discussões do grupo A nas quatro primeiras 

sessões. Paralelamente a aplicação da seqüência houve o registro em fichas de 

observação de anotações referentes aos procedimentos usados pelos sujeitos 

pesquisados.  

Em conformidade com a situação didática de ação de Brousseau (1997), 

pode-se constatar na etapa inicial desta intervenção pedagógica que a maioria dos 

alunos envolvidos na pesquisa acionaram seus esquemas de ação para tentar 

montar todos os retângulos possíveis com os quadrados congruentes. Os dados 

apontaram dois alunos que resolveram a tarefa sem se importar com a solução 

encontrada. 

É relevante mencionar a ausência de um procedimento geral para formar 

retângulo nesta primeira sessão, apesar da interação dos alunos em grupo, os 

registros confirmaram que alguns alunos executaram a tarefa sem uma razão que 

justificasse a escolha de uma ou outra resolução. 
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Na segunda sessão foram geradas discussões entre os componentes dos 

grupos na busca de soluções com mais convicção dos argumentos levantados e 

adquiridos frente aos desafios na escolha de estratégias do caminho a ser trilhado. 

Notou-se que os alunos perceberam que a montagem de retângulos e o número de 

soluções encontradas dependiam do total de quadrados dados no item. 

Os debates se intensificaram e serviram a explicitação dos argumentos para 

resolver de forma eficaz a tarefa. Consequentemente favoreceram a tomada de 

decisões para minimizarem os conflitos surgidos com o aumento de quadrados; as 

quantidades ímpares de quadrados acarretados pela dificuldade em identificar casos 

em que 2 ou mais soluções eram possíveis e a existência ou não de retângulos com 

os comprimentos dos lados iguais (9 e 16 quadrados). 

Com base com nas afirmações de Brousseau (1997), os intercâmbios 

comunicativos foram primordiais nos momentos de conflitos para que 

desenvolvessem ações e reflexões sobre os materiais. A capacidade de argumentar 

uma afirmação implicou na elaboração de um modelo essencial /esquema que 

garantisse a montagem de retângulos possíveis. 

A busca de soluções, oriundas das ações de manipulações sobre os 

quadrados congruentes, acarretou o desenvolvimento de estratégias próprias para 

elaboração de critérios do percurso/ esquemas para montagem de retângulos em 

seus respectivos grupos, segundo uma série de passos, a saber: 

I- Dispõem os quadrados numa única fileira (vertical ou horizontal), obtendo-se 

um retângulo com 1 linha e com a quantidade de quadrados dados em 

coluna. 

 

 

II- Colocam dois quadrados em fileira na vertical e distribuem os quadrados 

restantes um por um até não sobrar nenhum quadrado e formar o segundo 

retângulo. A sobra de um quadrado numa das linhas implicaria que não 

estavam formando um retângulo. 

 

 k = 9 quadrados 

Na sobra de um quadrado numa 
das linhas percebem que não 
formam um Retângulo.  

 k = 9 quadrados 
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III- Tentam colocar três quadrados em fileira na vertical e distribui os quadrados 

dados um por um até não sobrar nenhum quadrado, formando assim o 

terceiro retângulo. E assim sucessivamente. 

 

 

 

 

Ainda nesta sessão, o impasse relacionado a existência de retângulos com os 

lados iguais foi resolvido ao decidirem em grupo, denominá-los de retângulos exatos 

e retângulos perfeitos.  

Na 3a sessão, verificou-se que os alunos perceberam a existência de uma 

relação matemática que associa a cada retângulo um produto com dois fatores, onde 

estes fatores são a quantidade de linhas e colunas (linha x coluna), sem 

identificarem o objeto matemático que se pretendia abordar. Os alunos convenceram 

dentro dos grupos a validade das afirmações adquiridas e o saber construído na 

sessão anterior foi utilizado para resolução das questões nesta sessão. 

Ao confrontarmos os índices percentuais desta sessão com a anterior, 

percebe-se que houve uma diminuição da taxa percentual relativa à montagem de 

retângulos possíveis, desencadeados dos casos de aumento de quadrados com 2 

ou mais soluções possíveis de retângulos. 

  Após a terceira sessão houve a necessidade da institucionalização do 

conteúdo Decomposição Multiplicativa dos Números Naturais para uma melhor 

compreensão e aprendizagem dos saberes que estavam sendo abordados e 

construídos durante aplicação da seqüência didática.   

Com relação às formulações que foram conservadas: “Retângulo perfeito” e 

“Retângulo exato” foi esclarecido na institucionalização de decomposição 

multiplicativa que a nomenclatura usual dada se tratava do quadrado, possibilitando 

ao grupo de estudo, considerar a decomposição multiplicativa com dois fatores 

iguais (16 = 4 x 4). Neste momento, foi feito o reconhecimento de que todo quadrado 

é um retângulo. 

Quanto a montagem de retângulos possíveis, percebe-se que os alunos 

apresentaram bons resultados como constata a tabela 1 com os percentuais 

relativos aos seus desempenhos na 1a, 2a 3a e 4a sessão. 

 k = 9 quadrados 
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Tabela 31 - Montagem de Retângulos Possíveis 

Sessões Total de 
sujeitos Quadros 

Quant. 
de 

acertos 
Acertos 

% 
Quant. 

de erros 
Erros 

% 

A- 8, 10 e 14 
quadrados 15 100% -  

Sessão 1 15 B- 10, 12 e 15 
quadrados 9 60% 6 40% 

A-12 e 15 quadrados 13 92,86% 1 7,14% 
Sessão 2 14 

B- 9 e 16 quadrados 13 92,86% 1 7,14% 

A(Quant. L1)-3, 5 e 7 
quadrados 13* 100% - - 

Sessão 3 13 B(Quant. L2)- 18, 20 e 
25 quadrados 9 69,23% 4 30,47% 

A- 7 quadrados 15 100,00% - - 

B-16 quadrados 13 86,67% 2 13,33% Sessão 4 15 

C-21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 

 

Estes dados mostram que os entraves detectados com o aumento do número 

de quadrados e as montagens com quantidades ímpares de quadrados 

influenciaram sensivelmente a queda do índice percentual de acertos em relação às 

sessões anteriores.  

Na quarta sessão, apesar dos alunos associarem as representações 

retangulares aos produtos com dois fatores (linha x coluna), percebe-se que o 

reconhecimento das regras estabelecidas  no esquema de montagem de retângulos 

possíveis foi insuficiente para sanar estes problemas, revelado pelo fato de não 

conseguirem esgotar todas as possibilidades de soluções de retângulos.  

Com isso se verifica, que o limite das ações estabelecidas (momento de 

encerramento) nesta estratégia para montagem dos retângulos ficou parcialmente 

perceptível se esgotando na construção de um retângulo côngruo (solução 

semelhante de retângulo com posição invertida).  

Uma outra expectativa esperada, a identificação e existência de quantidades 

de quadrados congruentes com uma única representação retangular, 

consequentemente uma única decomposição multiplicativa. A quantidade de 7 

quadrados tem como solução um único retângulo e, consequentemente, uma única 

decomposição multiplicativa, conforme figura 1: 
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Sobre os itens (b, c e d) da 8a questão, evidenciou-se equívocos na 

formulação da atividade planejada que implicaram a falta de registros dos fatores 2 e 

3 nas contagens parcial e total de fatores decorrentes das situações reais (jogos de 

bingos) e da repetição de fatores iguais nas estruturas multiplicativas dos números. 

Após a quarta sessão houve um segundo encontro visando oportunizar a 

discussão dos resultados dos alunos frente à situação de composição de retângulos 

a partir da quantidade de quadrados congruentes para a institucionalização dos 

objetos de ensino que foram emergidos.  

Neste momento, foi verificada a validade da articulação QUANTIDADE DE 
QUADRADOS CONGRUENTES - RETÂNGULO CONSTRUÍDO - PRODUTO DE 
DOIS FATORES (LINHAS E COLUNAS) possibilitando identificar e relacionar a 

produção dos alunos do saber construído na aplicação da seqüência didática ao 

conteúdo Decomposição Multiplicativa dos Números Naturais. 

Na quinta sessão, pode-se concluir durante toda a intervenção pedagógica 

que a situação didática “Composição de quadrados congruentes em representações 

retangulares“ permitiu um olhar minucioso dessa teoria na qual percebesse todos os 

nuances da sua aplicação. A maioria dos alunos trabalhou e teve a oportunidade de 

participar efetivamente de um processo ensino-aprendizagem a partir de 

experiências concretas que os levassem á aprendizagem do conteúdo 

decomposição multiplicativa. 

É relevante mencionar que nesta última etapa foi realizado um trabalho 

individual, diferentemente das outras sessões visando verificar aquisição deste 

conhecimento construído. 

Nesta sessão, o enunciado da nona questão (item ‘a’) apresentava uma 

inversão de ordem estrutural na elaboração, a informação fornecia dois desenhos de 

retângulos construídos sendo solicitado aos alunos à aplicação da conjectura 

descoberta na 3a sessão, a articulação RETÂNGULO CONSTRUÍDO - 
QUANTIDADE DE QUADRADOS CONGRUENTES - PRODUTO DE DOIS 
FATORES (LINHAS E COLUNAS). 

 7 1   x   7 

II-Decomposição multiplicativa 
(linha  x  coluna) 

I-Representação retangular 

7  Quadrados 

1 Quadrado 
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Após conferir os registros desta sessão, verificou-se que um pequeno 

acréscimo de êxito no desempenho desses alunos na escrita numérica dos fatores 

das decomposições multiplicativas com dois fatores dos números 28, 48 e 63, 

notando-se a superação parcial dos entraves detectados nos casos de aumento dos 

quadrados e quantidades ímpares com duas ou mais soluções possíveis. 

Com base nesta análise a posteriori, convém ressaltar que se tentou sintetizar 

as ações realizadas numa linguagem convencional acessível que permitisse 

reconhecimento das relações construídas e a compreensão do conceito de 

decomposição multiplicativa: 

 Na relação Aluno x Material concreto notou-se a importância da clareza e 

critérios na escolha do material que explorado de forma eficiente pudesse 

conduzir o aluno a associar a essa experiência concreta uma linguagem 

matemática. 

Uma vez concluída as 2a e 3a sessões, parece-nos relevante mostrar os 

índices de desempenho bastante satisfatório na identificação da existência de 

relações matemáticas entre a quantidade de quadrados e quantidade de linhas e 

colunas das representações retangulares que foram. Os alunos conseguem uma 

associação da experiência concreta (montagem de retângulos possíveis) a uma 

linguagem matemática conforme se constata na tabela 2 com a mostra dos 

percentuais relativos às descobertas e desempenhos dos sujeitos. 

Tabela 32 - Descobertas de relação matemática entre a quantidade de quadrados e 
quantidade de linhas e colunas das representações retangulares 

Sessão Total de 
sujeitos Relação Matemática Quant. de 

sujeitos % 

(k = linha x coluna) 8 57,14% 
Diferentes decomposições multiplicativas 
das quantidades de quadrados dadas  
(linha  x  coluna). 

4 28,57% Sessão 2 14 

Apenas percebem a existência de alguma 
relação.  2 14,29% 

Os conceitos de divisor e de múltiplo 2 15,38% 
Conceito de divisor 2 15,38% 
Conceito de múltiplos 4 30,77% 
Respostas sem nomenclatura dos 
números 2 15,38% 

Respostas sem sentido 2 15,38% 

Sessão 3 13 

Não responderam 1 7,70% 
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Verificou-se um percentual de 85,71% , na segunda sessão, e 61,53%, na 

terceira sessão, relativos às somas dos percentuais dos sujeitos que perceberam  a 

existência de uma relação matemática entre as quantidades de quadrados 

congruentes e o número de linhas e colunas dos retângulos encontrados.  

 Na relação situação didática x material concreto as atividades elaboradas 

viabilizaram uma maior e melhor interação dos alunos com o material concreto 

para percepção de uma correspondência entre as características dos materiais 

construídos (retângulos) e as conexões esperadas com o conteúdo 

Decomposição Multiplicativa. 

Ao examinar este aspecto como um elemento importante à pesquisa, 

constatou-se que foi estabelecida uma conexão entre as representações 

retangulares e o conteúdo Decomposição Multiplicativa. A maioria dos alunos nas 4a 

e 5a sessões, conseguiu identificar e associar as representações retangulares 

construídas com as quantidades de quadrados e suas respectivas decomposições 

multiplicativas conforme tabela 3 que mostra os percentuais de desempenhos 

encontrados nas questões 7, 8, 9 e 10.  

Tabela 33- Decomposições multiplicativas dos números nas questões 7, 8, 9 e 10. 

Sessão Questões Quadros/Cartelas 
Quant.  

de 
acertos 

Acertos 
% 

Quant.  
de erros 

Erros 
% 

A –  7 quadrados 15 100,00% - - 
B – 16 quadrados 12 80,00% 3 20,00% 7 
C – 21 quadrados 8 53,33% 7 46,67% 
Cartão A- Número 15 15 100,00% -  
Cartão B- Número 22 11 73,33% 4 26,67% 
Cartão C- Número 28 8 53,33% 7 46,67% 

Sessão 4 

8 

Cartão D- Número 39 5 33,33% 10 66,67% 
A – Retângulo com 28  
quadrados 13 100,00% - - 

9 B – Retângulo com 48  
quadrados  11 84,62% 2 15,38 % Sessão 5 

10 Caixa -  63 quadrados 8 61,54% 5 38,46 % 
 

Embora alguns alunos tenham utilizado os critérios para montagem de 

retângulos para resolução dos problemas, o reconhecimento parcial dessa estratégia 

influenciou um mínimo acréscimo nos resultados da escrita numérica dos fatores dos 

produtos (decomposição multiplicativa de dois fatores). No entanto, foram 

insuficientes para sanar os problemas detectados com as quantidades 21, 28 e 39. 
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Em consonância com Matos e Serrazina (1996), observou-se na situação de 

aprendizagem em questão que os alunos perceberam parcialmente as relações 

implícitas que se esperava atingir durante a intervenção. É extremamente importante 

organizar situações que evidenciem maior proximidade na interação do material 

concreto e o objeto de ensino mediante a clareza dos objetivos esperados. 

A partir desta análise constatou-se que os erros apontados incidiram uma 

queda no desempenho satisfatório dos alunos pesquisados na 4a sessão conforme 

Tabela 34 que expressa o quantitativo de erros durante a aplicação da seqüência 

didática. 

Tabela 34 - Quantitativo dos erros detectados na intervenção pedagógica 

QUANTIDADES DE SUJEITOS NAS SESSÕES ERROS DETECTADOS NA 
INTERVENÇÃO Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5
Falta de representação retangular 6 1 4 7 - 
Montagem de retângulos sem 
usar o total de quadrados (menos 
quadrados que o dado no 
problema) 

1 - - 1 - 

Montagem de um retângulo 
utilizando mais quadrados que o 
dado no problema 

- 1 - - - 

Escrita numérica incorreta das 
quantidades que compõem a 
linha e coluna de quadrados 

1 - - 2 2 

Reconhecimento de retângulo e 
quadrado 1 3 - - - 

Escrita numérica incompleta de 
um ou mais produtos com dois 
fatores dos retângulos 

- 3 4 7 5 

Registro de respostas sem uma 
lógica  - - 2 1 - 

Falta de decomposições 
multiplicativas decorrentes da 
escrita numérica incompleta dos 
produtos com dois fatores (cartão 
com os números 28 e 39/caixa 
com 63 quadrados) 

- - - 9 5 

Escrita numérica incorreta de 
fatores nas decomposições 
multiplicativas (cartão com os 
números 28 e 39/ quadro B-48 
quadrados) 

- - - 2 2 

Troca de registros de contagem 
das decomposições 
multiplicativas pelo total de 
quadrados. 

- - - 1 - 
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Confrontando-se os dados relativos ao desempenho dos alunos, percebe-se 

uma diminuição no quantitativo de erros na 5a sessão que influenciaram um 

acréscimo percentual. A estratégia de montagem de retângulos possíveis foi 

utilizada para encontrar os fatores dos produtos pela maioria dos alunos, embora 

nem todos tenham conseguido esgotar as possibilidades de soluções e nem sempre 

conferirem seus respectivos resultados ( casos 28, 39 e 48). 

Seguindo as reflexões do que afirma Matos e Serrazina (1996) e Smole 

(2000), foi extremamente importante a seleção deste material concreto nesta 

intervenção, cuja preocupação principal constava em explorar o material 

promovendo o envolvimento do aluno de modo que permitissem extrair idéias 

matemáticas subjacentes à sua manipulação em situações nas quais os alunos 

puderam refletir, procurar respostas e formular soluções.  

Contudo, percebe-se a superação parcial dos entraves identificados durante a 

intervenção pedagógica acarretados pelo aumento dos quadrados, pelas 

quantidades ímpares de quadrados com 2 ou mais soluções nos retângulos 

encontrados e o reconhecimento dos retângulos e quadrados. Junto a este fato 

soma-se uma dificuldade detectada na aprendizagem das operações aritméticas de 

multiplicação e divisão que geraram alguns erros na execução das tarefas, os alunos 

não utilizam a multiplicação para validar a decomposição. 

Quanto às pesquisas (SERRAZINA, 1990; FIORENTINI & MIORIM, 1990; 

CARVALHO, 1994; SMOLE, 2000), afirmarem que um dos pontos vulneráveis nessa 

tendência de ensino se restringe apenas no nível sensitivo, os dados nos mostraram 

que o ensino por meio desses materiais “quadrados congruentes” além de promover 

uma atividade exploratória de aprendizagem permitiu desencadear uma conjectura 

no processo de construção e aquisição do conceito matemático Decomposição 

Multiplicativa nesta intervenção.  

Nos encontros marcados para institucionalização é válido relatar que a 

mediação do professor/pesquisador neste momento foi importante para pontuar e 

guiar os alunos através de perguntas ou desafios à descoberta de fatos específicos 

do conteúdo tratado na pesquisa. 

Com isso, parece relevante mencionar na interação do material concreto e o 

objeto de ensino uma série de benefícios (pontos favoráveis) e os pontos 

vulneráveis nessa tendência de ensino revelados neste estudo, conforme tabela 35 

dos pontos favoráveis e vulneráveis no uso desses materiais. 
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Tabela 35: Pontos favoráveis e vulneráveis no uso de materiais concretos  

Pontos favoráveis Pontos vulneráveis 
 Participação ativa do aluno na 

construção do seu próprio 
conhecimento; 

 Momentos de exploração do material; 
 Motivação para concretização da 

aprendizagem; 
 Aquisição de uma maior confiança em 

expressar e elaborar argumentos 
pertinentes à ação; 

 Favorece a capacidade de raciocinar e 
justificar seus pensamentos para 
solução de problemas; 

 Geração de reflexões acerca das 
noções matemáticas; 

 Desenvolvimento de estratégias de 
resolução de problemas. 

 

 Utilização imprópria, tornando-se um 
“apêndice” em sala de aula; 

 Restrição de um ensino apenas no nível 
sensitivo; 

 Distância entre o material e as relações 
matemáticas existentes; 

 Geração de conexões ao acaso 
(dificuldade de relacionar as interações 
com os materiais com as estruturas 
existentes); 

 Aumento no tempo didático em 
atividades sacrificando outros 
conteúdos; 

 Disponibilidade de material para 
subsidiar essa prática  docente 
(dificuldades na elaboração /construção 
de materiais). 

 

Frente ao exposto, verificou-se na aplicação da seqüência com uso de 

material que as relações que se pretendia extrair com a manipulação dos quadrados 

congruentes tiveram uma dependência fundamental da elaboração da situação 

didática planejada de forma clara que conduziu uma estrutura de conexão contendo 

representações dos materiais e  suas interações com eles. 



 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A riqueza deste estudo que utilizou etapas da metodologia “Engenharia 

Didática” (ARTIGUE, 1996) consistiu em investigar o efeito do uso de materiais 

concretos que trabalham com representações retangulares para a apropriação do 

conceito de decomposição multiplicativa dos números naturais, por alunos da 5ª 

série do Ensino Fundamental. Desta forma, analisou-se o desenvolvimento de 15 

alunos desta série por meio da elaboração de uma seqüência didática com materiais 

concretos para que fosse construído o significado de um saber durante as situações 

de ação, formulação, validação e institucionalização. 

De acordo com a análise de Brousseau com relação à “Corrida de 20”, 

constatou-se na situação “Composição de quadrados congruentes em 

representações retangulares“ que: 

 Os debates informais entre os alunos ajudaram a formulação de critérios para 

provar o que vem a ser duvidoso. Estes momentos de interação no surgimento 

dos conflitos possibilitaram um estudo mais minucioso de fatores e estratégias 

que influenciaram o ensino e a aprendizagem. 

- É possível formar retângulos com uma quantidade de quadrados de mesma 

medida?  

- Com as quantidades ímpares de quadrados formamos retângulos com duas 

linhas? 

 A ação do aluno depende da formulação de uma estratégia que garanta êxito em 

seu desempenho. No decorrer da segunda sessão, os alunos se articularam e 

descobriram em seus grupos regras que permitissem a montagem dos retângulos 

possíveis com sucesso. Todo estudante tem a capacidade de argumentar uma 

afirmação. 

- Existem retângulos com a quantidade de linhas e colunas iguais (retângulos 

perfeitos e retângulos exatos) 
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- Há uma relação entre o produto das quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados (linha x coluna) e o total de quadrados. 

 A situação de validação permitiu a organização de demonstrações empíricas que 

quantidade de quadrados pode ser escrita pelo produto das quantidades de 

linhas e colunas dos retângulos construídos (k = linha x coluna) durante a 

intervenção pedagógica. 

 A Institucionalização foi necessária para mostrar a validade do conhecimento 

construído e que ele deve usar em qualquer lugar. 

No decorrer de nossa seqüência didática constatou-se que todas essas 

situações didáticas estavam entrelaçadas e foram percebidas durante a aplicação.   

A separação só foi feita para viabilizar suas análises acerca da utilização do material 

concreto para verificar até que ponto a manipulação por parte dos alunos, na sala de 

aula, contribuía para a aprendizagem e formação do conceito de decomposição 

multiplicativa. 

Em conformidade com as pesquisas desenvolvidas foi constatado que o 

contato direto por parte do aluno com estes materiais gerou uma reflexão acerca das 

noções matemáticas decorrente da clareza de objetivos conduzidos pela proposta 

onde a curiosidade e o desafio serviram de motivação para a concretização da 

aprendizagem e no desenvolvimento de uma autonomia intelectual.  

Notou-se que grande parte dos alunos consolidou esta autonomia ao utilizar 

um raciocínio mais elaborado, com justificativas na forma de pensar no planejamento 

de estratégias de resolução, cabendo aqui mencionar os avanços percebidos na 

nesta intervenção pedagógica: 

- Explicitação de argumentos que justificassem a solução com eficácia; 

- Montagem de retângulos e o número de soluções encontradas dependem do 

total de quadrados no enunciado da questão, não podendo sobrar quadrado. 

- Elaboração dos esquemas para montagem de representação retangular. 

- Articulação entre a quantidade de quadrados e as representações retangulares 

expressa pelo produto (k = linha x coluna). 

 É oportuno mencionar que a pesquisa apontou alguns pontos negativos 

detectados que interferiram nos resultados desta abordagem de utilização deste 

recurso didático, fortemente evidenciadas pelo acréscimo de erros para se 

determinar todas as decomposições multiplicativas dos números naturais a destacar: 
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 Reconhecimento parcial do esquema para montagem dos retângulos/das regras 

do procedimento que permitisse a realização da tarefa; 

 Mobilização parcial em esgotar todas as possibilidades de soluções nas 

montagens de retângulos possíveis; 

 Falhas na elaboração das questões 8, 9 e 10 que compuseram as 4a e 5a 

sessões, decorrente de equívocos nas informações contidas nos enunciados; 

 Validação parcial no processo.  

Um outro aspecto apontado nos registros revela que a abordagem com a 

utilização do material concreto Quadrados congruentes e representações 

retangulares apesar de propiciar momentos de exploração que levem a maioria dos 

alunos a identificar, diferenciar, reconhecer relações e propriedades referentes aos 

conceitos emergidos com participação efetiva neste processo de ensino 

aprendizagem, apresenta uma lacuna na obtenção de decomposições multiplicativas 

de números de grande valor, sendo necessário uma maior quantidade de quadrados 

em mãos.  

Ainda sobre as suas limitações de aplicação, o material “quadrados 

congruentes” possibilita decomposições multiplicativas de números com apenas dois 

fatores. No entanto, as decomposições multiplicativas em fatores primos requerem o 

uso repetido destes materiais concretos em diversos passos, necessitando 

decompor um número composto em sucessivos produtos de dois fatores. 

Também se percebe a impossibilidade de prova empírica de que todo número 

natural, não nulo, divide o zero ( 0n  ). 

Diante desta constatação apontada na pesquisa, tem-se que este material 

“quadrados congruentes” pode dar embasamento e suporte para elaboração de um 

raciocínio mais complexo a partir de construções de representações retangulares 

mediante clareza dos objetivos na ação pretendida. 

Final mente pode-se concluir durante toda a intervenção pedagógica que a 

situação didática “Composição de quadrados congruentes em representações 

retangulares“ abordada neste estudo oportunizou a exploração e construção do 

conceito decomposição multiplicativa dos números naturais mediante a utilização de 

materiais concretos estruturados  
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É conveniente destacar as relações matemáticas que emergiram entre a 

quantidade de quadrados dados e as quantidades de linha e colunas destes 

retângulos durante a realização da pesquisa: 

R1: O conceito de divisor - Linhas e colunas dos retângulos encontrados possuem 

a propriedade de dividirem a quantidade de quadrados congruentes.  

R2: Decomposição multiplicativa - Cada representação retangular pode ser escrita 

em forma de produto de dois fatores, cujos fatores são as linhas e colunas dos 

retângulos encontrados. 

R3: O conceito de números quadrados perfeitos surgiu nas decomposições 

multiplicativas com dois fatores iguais referente à representação retangular em que o 

número de linhas e colunas é igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Representações da decomposição multiplicativa 

No segundo passo foi formado um retângulo com os comprimentos dos lados 

iguais. Todos esses números que dentre as representações retangulares possuem 

uma solução com o número de linhas e colunas iguais constituem a categoria/classe 

dos números quadrados perfeitos.  

R4: O conceito de números primos - surgiu com a descoberta de quantidades de 

quadrados congruentes que possui uma única solução. Na elaboração dos critérios 

para a montagem de retângulos o ponto de partida para obtenção do primeiro 

retângulo a ser formado é colocar todos os quadrados dispostos numa única fileira 

(vertical ou horizontal). As tentativas na formação de retângulos se sucedem até 

perceberem que sempre sobram ou faltam quadrados.  

 

 

I-Representação retangular 

4  Quadrados

1 Quadrado 

II-Decomposição multiplicativa 
(linha  x  coluna) 

 4 1   x   4 

2a  Tentativa: 2 quadrados 

2 quadrados 

 4 2   x   2 

 22 
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Estas quantidades de quadrados pertencem a uma classe especial de 

números que possuem uma única decomposição multiplicativa (k = 1 x  k). Os 

fatores desta decomposição multiplicativa são a unidade e a própria quantidade de 

quadrados sendo denominados de números primos (k≠1 e k≠0). 

Nesta perspectiva, o estudo das situações didáticas de Brousseau propiciou a 

construção de conhecimentos em momentos significativos ao aluno, levando-se em 

consideração reflexões geradas sobre a criação e a forma de abordagem do 

conteúdo que permitiram o planejamento de ações à resolução de uma determinada 

situação-problema com o uso de materiais concretos.  

A condução desta proposta permitiu a descoberta de que quantidade de 

quadrados poderia ser escrita pelo produto das quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos construídos (k = linha x coluna) e que não se deve esquecer que saber 

como resolver um problema é tão importante quanto obter sua solução. 

Diante do exposto, conclui-se que a utilização de materiais concretos 

estruturados Quadrados congruentes e representações retangulares pode contribuir 

para a aprendizagem do conceito de decomposição multiplicativa dos números 

naturais propiciando a organização de situações significativas e favorecendo a 

elaboração de procedimentos e a formulação de estratégias que geraram uma 

aprendizagem do conteúdo.  

I-Representação retangular II-Decomposição multiplicativa 
(linha  x  coluna) 

 5 1   x   5 

2a  Tentativa: 2 quadrados 

3a  Tentativa: 3 quadrados 

5  Quadrados 

1 Quadrado 
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ANEXOS  
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OBSERVAÇÂO DAS SESSÕES SEQUÊNCIA  DIDATICA          

1- Quais os questionamentos dos alunos com relação: 
a) ao uso do material concreto? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b)  a linguagem formal da matemática? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Quais dificuldades encontradas ao resolver os problemas? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Com relação às reações diante das situações organizadas: 
a) Houve algum tipo de correspondência entre as características dos materiais e as 

conexões esperadas? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Foi possível verificar a capacidade de visualização e verbalização de 
propriedades na manipulação do material concreto Quadrados e Representações 
Retangulares? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- Com relação às interações sociais: Será que somente um dos integrantes do 
grupo está resolvendo? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- Quais as estratégias mobilizadas diante das situações-problema? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6- Dos 15 alunos envolvidos na pesquisa, quantos estavam ausentes? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REVISÃO: RECONHECIMENTO DE QUADRILÁTEROS  

 
Questão 1- Assinale  o(s)  quadrado(s) 

 

 

Questão 02- Assinale  as figuras que podem ser consideradas retângulos  

 

 

Questão 03- Assinale a(s) alternativa(s) que são verdadeiras para todo retângulo. 

No  retângulo ABCD, os segmentos AC e BD são chamados de diagonais. 

(   ) Tem 4 ângulos retos 
(   ) Tem lados opostos paralelos 
(   ) Tem 4 lados iguais.  
(   ) Tem diagonais de mesmo comprimento 
(   ) Todas são verdadeiras 

 
Questão 04-  Escreva três propriedades do quadrado:   
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------- 

  
Questão 05-  Pinte nas malhas quadriculadas todos os retângulos que podemos 

formar com 6 quadrados  

 

 

 

 

 Mestranda: Lialda Cavalcanti PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO UFPE  
Orientadora: Dr.a Verônica Gitirana



 

   

183

 

 
SESSÃO 1 
Objetivo: Construir todos retângulos possíveis a partir de quantidade de quadrados 

com mesma medida. 

 

Em cada quadro há uma quantidade de quadrados com mesma medida.  

Questão 01 - Verifique a quantidade de quadrados existente em cada quadro e 

escreva o número correspondente.  

 

 
 

 

 

 

Questão 02 – Com os quadrados que vocês receberam, montem todos os 

retângulos possíveis usando as quantidades de quadrados contidos nos quadros A e 

B. 

 
QUADRO A 

a) Desenhe, nesta malha quadriculada, os retângulos que foram formados com esta 

quantidade de quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quantos retângulos foram formados com esta quantidade de quadrados? 

c) Cada retângulo foi formado por coluna e linha de quadrados. Quantos 

quadradinhos compõem a coluna e a linha de cada retângulo encontrado. 

 

Retângulo 1
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QUADRO B
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 QUADRO B 
 

a) Desenhe, nesta malha quadriculada, os retângulos que foram formados com esta 

quantidade de quadrados.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Quantos retângulos foram formados com esta quantidade de quadrados? 

c) Cada retângulo foi formado por coluna e linha de quadrados. Quantos 

quadradinhos compõem a coluna e a linha de cada retângulo encontrado? 

( * ) As questões das sessões A1, A2 e A3 são as mesmas, só diferenciando-se as 

quantidades de quadrados 

 
A1:  Quadro A – 08 quadrados                     A2:  Quadro A – 10 quadrados 

        Quadro B – 12 quadrados                            Quadro B – 15 quadrados 

A3:  Quadro A – 14 quadrados 

        Quadro B – 10 quadrados 
 
 

Retângulo 1 
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SESSÃO 2  
Objetivo: Explorar na situação didática “Composição de quadrados congruentes em 

representações retangulares” os conceitos de divisor e múltiplo de um número 

natural. 

 
Questão 03-Em cada quadro há uma quantidade de quadrados com mesma 

medida.  

 
QUADRO A 

a) Escreva a quantidade de quadrados existente em cada quadro A. 

 

 
 

 

 

 

b) Desenhe, na malha quadriculada abaixo, os retângulos que são formados com a 

quantidade de quadrados do Quadro A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do quadro A? 

 Quadro A:................................ 
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QUADRO B 
a) Escreva a quantidade de quadrados existente no quadro B 

 

 
 

 

 

 

 

b) Desenhe, na malha quadriculada abaixo, os retângulos que serão formados com 

as quantidades de quadrados no Quadro B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quantos retângulos foram possíveis formar com todos os quadrados do quadro B? 

 Quadro B: ...................................... 

 
( * ) As questões das sessões B1, B2 e B3 são as mesmas, só diferenciando-se as 

quantidades de quadrados 
B1:  Quadro A – 15  quadrados                     B2:  Quadro A – 12 quadrados 

        Quadro B – 09 quadrados                             Quadro B – 16 quadrados 

B3:  Quadro A – 12 quadrados 

        Quadro B – 16 quadrados 
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QUADRO B
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Questão 4 - Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos retângulos 

encontrados na questão anterior.  

 

Quantidade de Quadrados Linhas x colunas 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

a) Você nota algum tipo de relação entre a quantidade de quadrados dados e as 

quantidades de linha e colunas destes retângulos? Se sim, qual? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Existe algum retângulo com características diferentes? Em que quadro? Qual é a 

diferença dele para os outros?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Você percebe alguma possibilidade de associar e escrever a quantidade de 

quadrados que formam estes retângulos em função das quantidades de linhas e 

colunas? Se sim, qual? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SESSÃO 3  
 

Objetivo: Associar ao retângulo do quadro um produto entre os comprimentos dos 

lados, isto é, representar cada retângulo através do produto entre a quantidade de 

quadrados das linhas e colunas. 

 
Questão 05. Preencha na tabela todas as representações retangulares possíveis na 

segunda coluna de acordo com as quantidades de quadrados (números) dados na 

primeira coluna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

a) Quantos retângulos são formados com a quantidade dada de quadrados em cada 

item: 

 5 quadrados:............................ 

 20 quadrados:.......................... 

c) Preencha na tabela as quantidades de linhas e colunas dos retângulos. 

 

Quantidade de Quadrados Linhas x colunas 

 5 

 

 

 

20 

 

 

 

 Mestranda: Lialda Cavalcanti PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO UFPE  
Orientadora: Dr.a Verônica Gitirana

QUANTIDADE DE 
QUADRADOS

REPRESENTAÇÃO RETANGULAR 

5 

20 
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d) Você percebe alguma relação entre as quantidades de linhas e colunas dos 

retângulos encontrados e a quantidade de quadrados dados? Se sim, qual? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Questão 0613 - Em cada quadro tem um retângulo formado com uma certa 

quantidade de quadrados iguais.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Determine a quantidade de quadrados  de cada retângulo formado nos quadros: 

 Retângulo 1: ................................ 

 Retângulo 2:................................. 

 Retângulo 3:................................. 

 Retângulo 4:................................. 
b) Escreva as medidas (quantidade de linhas e colunas)  dos retângulos de cada 

quadro. 

 Retângulo 1: ................................ 

 Retângulo 2:................................. 

 Retângulo 3:................................. 

 Retângulo 4:................................. 
c) Escreva de outra forma a quantidade de linhas e colunas que formam cada 

retângulo: 

 Retângulo 1: ................................ 

 Retângulo 2:................................. 

 Retângulo 3:................................. 

 Retângulo 4:.................................  

                                            
13 A elaboração desta questão baseou-se numa das atividades extraída  do livro Matemática 5a série 

do Ensino Fundamental de Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis (Editora Scipione) e alterada pela 
pesquisadora e orientadora. 

QUADRO 3 QUADRO 4 QUADRO 2 QUADRO 1 
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d) Continuando padrão enunciado, descubra nesta seqüência de montagem de 

retângulos, quantos quadradinhos há no quadro 6? 

( * ) As questões da sessões C1, C2 e C3 são as mesmas, só diferenciando-se as 

quantidades de quadrados na primeira coluna da tabela da atividade 5. 

 
C1:  Coluna 1 –  5 e 20 quadrados                      
C2:  Coluna 1 –  7 e  18 quadrados 
C3:  Coluna 1 –  3 e 25 quadrados 
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SESSÃO 4  
Objetivo: Sistematizar e aplicar alguns problemas de decomposições multiplicativas 

de números primos.  
 

Questão 07.  Nos três quadros A, B e C há uma quantidade de quadrados de 

mesma  medida. 

 
 
 
 
 

 
a) Forme todos os retângulos possíveis: 

 Quadro A: ..... quadrados                        ▪ Quadro B: ..... quadrados 
 

 Quadro C: ..... quadrados 
 

b) Escreva todas as decomposições em forma de produto com dois fatores das  

quantidades dadas.  

 

 

 

 

 

c) Determine o número de decomposições multiplicativas de dois fatores de cada 

quantidade de quadrados: 

Quadro A:.............................................. 

Quadro B:.............................................. 

Quadro C:.............................................. 

d) Existe alguma relação entre a quantidade de retângulos encontrados e a 

quantidade de decomposição multiplicativa de um número natural? ? Se sim, qual? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X    

 

 

X   X   

 
QUADRO A

 
QUADRO B

 
QUADRO C
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e) Comparando-se as quantidades de retângulos encontrados, você nota alguma 

diferença entre os retângulos encontrados com quadrados do quadro A e as outras 

dos quadros B e C? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Questão 0814- Yasmin e Júlio participaram de um “Bingo dos Fatores” numa gincana 

como representantes das meninas e meninos na 5 a série “E”.  Yasmin escolheu a 

cartela A e Júlio a cartela B.  

Marque nas cartelas os fatores das decomposições multiplicativas (produtos 

encontrados) dos números sorteados. Cada fator marcado corresponde a um ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganha o bingo, o aluno que marcar mais pontos 

a) Escreva ao lado de cada cartão os fatores que você marcaria no sorteio  desses 

números: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 A elaboração desta questão baseou-se numa das atividades extraída  do livro Matemática na vida 

& na escola - 5a série do Ensino Fundamental de Ana Lúcia Bordeaux et al (EDITORA DO BRASIL) 
e alterada e adaptada pela pesquisadora. 

15  

22  

CARTÃO FATORES 

39  

28             

22 39 15 28  CARTÕES SORTEADOS: 

BINGO DOS FATORES

2 5 3 2

7 2 11 13

3 2 7 5

A

CARTELA A CARTELA B

BINGO DOS FATORES 

5 2 3 13 

3 3 7 5 

2 3 11 7 

B
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b) Marque na cartela os pontos que Yasmin e Júlio registrariam se o sorteio parasse 

no número 28. Quantos pontos marcaram cada um? 

 Yasmin:........................ 

 Júlio:............................ 

c) Sorteados todos os números dos cartões, quantos pontos serão registrados para 

cada aluno? 

 Yasmin:........................ 

 Júlio:............................ 

d) Após o sorteio de todos os números dos cartões, determine os fatores que não 

foram marcados em cada cartela:  

 Cartela A:........................ 

 Cartela B:........................ 

e) Preencha na tabela as decomposições multiplicativas dos números escritos nos 

cartões sorteados.  

 

 

 

 

15  

39  

28  

22  

  DOIS FATORES TRÊS  FATORES CARTÃO 

DECOMPOSIÇÃO MULTIPLICATIVA 
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SESSÃO 5  
Objetivo: Explorar o conceito de decomposições multiplicativas em situações-

problema.  

 
Questão 09.  Nos dois quadros A e B há um retângulo formado com uma quantidade 

de quadrados iguais.  
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Determine as decomposições multiplicativas com dois fatores das quantidades de 

quadrados de cada quadro: 

 Quadro A:                    ▪ Quadro B: 

 

 

 

 

 

b) Sabendo-se que cada quantidade de quadrados é divisível pelos fatores de cada 

decomposição multiplicativa (produto de dois fatores), verifique se é possível 

decompor cada fator encontrado em função de outros produtos com dois fatores. 

Obs: Use as montagens de retângulos possíveis. 

c) É possível escrever cada número dado como produtos de todos os fatores primos 

encontrados? Se sim, expresse os números em função de um produto com estes 

fatores. 
 
 

X     X     

 Mestranda: Lialda Cavalcanti PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO UFPE  
Orientadora: Dr.a Verônica Gitirana

 
QUADRO B 

 
QUADRO A 
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Questão 10 - Numa caixa há 63 quadrados de mesma medida. Responda o que se 

pede: 

a) Determine as decomposições multiplicativas referentes a cada representação 

retangular. 

 

 

 

 

b) Dentre as decomposições multiplicativas com dois fatores, referentes aos 

retângulos encontrados, há uma quantidade de linhas e colunas que são 

números ímpares consecutivos.  Nestas condições, assinale as afirmativas que 

estão corretas: 

(   ) A soma desses fatores é igual a 16. 

(   ) Um dos fatores deste produto é um número primo.  

(   ) O número 63 possui 4 decomposições multiplicativas. 

(  ) Um dos fatores desta decomposição multiplicativa é um  número quadrado 

perfeito. 

♦ X    
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Texto de Decomposição Multiplicativa entregue aos Alunos na sessão de 
Institucionalização 
 
Decomposição multiplicativa de números naturais 
Comentários: Toda quantidade de quadrados congruentes pode ser escrita como 

produto das quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados. 

Divisores de um número natural 
Comentários: O conceito de divisor de um número aparece quando se percebe que 

as quantidades de linhas e colunas dos retângulos encontrados sempre dividem a 

quantidade de quadrados congruentes. 

Todo número natural, maior que 1, tem uma decomposição multiplicativa, ou 

seja, pode ser expresso em forma de um produto de dois ou mais fatores. Vejamos 

os dez primeiros números naturais numa faixa numérica e seus respectivos produtos 

com dois ou mais fatores. 

 

De maneira geral, podemos escrever um número natural, exceto 1, como um 

produto de dois ou mais números chamados fatores. Ver exemplo com k = 4 

quadrados, ilustrado no quadro 10 do esquema das representações. 

 I - Representações Retangulares  (quadrados dispostos na posição horizontal) 
 

 

 

 

 

 

Retângulo 1: 1 

4 

Retângulo 2: 

2 

2 

Unidade Padrão: 

1 

1 

1 2 5 4 3 6 10 9 8 7 

1 x 2 1 x 5 1 x 71 x 3 

1 x 6

2 x 3

  32

2x2x2    23  

1 x 8  1 x 9 1 x 10

2 x 4  3 x 3 2 x 5

 1 x 4

 2 x 2

   22  
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Observe que cada retângulo foi formado por linha e coluna e de quadrados, 

tornando possível o preenchimento na tabela de acordo com os retângulos 

encontrados. 

Quantidade de Quadrados Linhas x colunas 

1  x  4 
4 

2  x  2 

 
II- Representação retangular em forma de produto de dois fatores. 
  

 
 
Neste exemplo verifica-se a existência de números com produto de fatores 

iguais, surgindo daí o conceito de potenciação. 

Potenciação é um produto de fatores iguais. 

Notação: 

 

 

a = base ; n  = expoente.  

Na decomposição multiplicativa do número 4 temos dois fatores iguais a 2, 

portanto 4 é uma potência de 2. 

Denomina-se de quadrado toda a potência que possui expoente  igual a 2. 

Dessa forma número 4 pode ser representado da seguinte maneira: 

 

Todo número que apresenta dentre as representações retangulares uma 

representação de forma quadrada é chamado número quadrado perfeito. 

 
 
 
 
 
 

P1- Produto 1: 1   x   4 4 

P2- Produto 2: 2   x   2 4 

n - fatores

Ν∈Ν∈= neaaaaaaa n ,.......     

(que se lê: dois elevado ao quadrado )P2- Produto 2: 4  22
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Textos Utilizados na Sessão de Institucionalização sobre Decomposição em 
Fatores Primos. 
 
I- Método da decomposição em fatores primos 

A decomposição multiplicativa de número natural pode ser obtida conforme os 

seguintes passos: (Divisões sucessivas) 

 Dividir o número dado pelo seu menor divisor primo.  

1. Se for um número par inicia-se a divisão por 2. 

2. Se ímpar, verificar a possibilidade de iniciar por 3, 5, 7 e assim sucessivamente. 

 Dividir o quociente encontrado pelo seu menor divisor primo. 

 Repetir este procedimento até obter um quociente igual a 1. 

Para exemplificarmos a técnica de fatoração (divisões sucessivas), vamos 

decompor o número 56. 

 

 

 

Então, o número 56 tem como decomposição multiplicativa em fatores primos:   
 

 
 
II- Fatoração através de decomposições multiplicativas sucessivas de dois 

fatores 
Este processo consiste em decompor um número composto em sucessivos 

produtos de dois fatores. Um dos fatores do produto encontrado será o menor 

número primo 2, se for par, ou primos 3, 5, 7 e assim sucessivamente, se for ímpar. 

Encerrando-se com a obtenção do número composto como produto de dois fatores 

primos. 
 

 

 

2  x    2   x   2    x    756 =

I-  56 é divisível por 2, o quociente é 28

IV-7 é divisível por 7, o quociente é 1

III- 14 é divisível por 2, o quociente é 7

II- 28 é divisível por 2, o quociente é 14

  56        2 

  28        2 

   7         7 

      1   

  14        2 

23  x    756 =
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Este processo constata que: 

TODO NÚMERO NATURAL COMPOSTO, DIFERENTE DE ZERO, APRESENTA 

UMA ÚNICA DECOMPOSIÇÃO MULTIPLICATIVA EM FATORES PRIMOS. 

 

 

60 = 2  x  2   x   3   x  5 

60 = 22  x   3   x  5 3 x 5 

2 x 15 

2 x 30

60 
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