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RESUMO 

 

Este trabalho descreve uma investigação qualitativa sobre como o estudo da aritmética 
modular, através de situações-problema apresentadas no decorrer de um curso de formação 
continuada, pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico dos 
professores de matemática. Para tanto, com foco em  dois cursos de formação continuada 
chancelados pela Universidade do Grande Rio, com dez professores de matemática que atuam 
na educação básica do município de Duque de Caxias, foram coletados dados a partir de 
observação participante, questionários e documentos gerados no decorrer desses cursos. Os 
resultados desta investigação mostram que, mediante a escolha adequada dos conteúdos e da 
metodologia de ensino, o estudo de assuntos inerentes à teoria dos números, nomeadamente, a 
aritmética modular, contribui para a promoção do pensamento aritmético e algébrico. Isso 
ocorre à medida que este tipo de atividade favorece o desenvolvimento de competências e 
habilidades, como formular e validar conjecturas; representar e analisar situações matemáticas 
e estruturas usando símbolos algébricos; produzir modelos para representar e expressar uma 
situação-problema; desenvolver algum tipo de generalização; realizar demonstração de 
regularidades ou invariâncias; e desenvolver uma linguagem mais concisa e sincopada ao 
expressar-se matematicamente. Contudo, o desempenho dos professores não foi igualmente 
significativo em todas as etapas do curso, alguns professores demonstraram deficiências 
conceituais quanto ao estudo das propriedades e das operações com os inteiros. Houve 
também certa resistência para resolver problemas que necessitavam de provas ou 
demonstrações. O produto final desta pesquisa é apresentado por meio de um Caderno de 
Atividades (CA), composto por 10 atividades e quatro desafios baseados no conceito da 
aritmética modular. Desenvolvemos também uma apostila com o conteúdo teórico necessário 
para fundamentar a abordagem deste conteúdo matemático com alunos da educação básica.  

 
Palavras-chave: Teoria dos Números, Aritmética Modular, Educação Matemática, 

Formação Continuada de Professores. 
 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work describes a qualitative research on how the study of modular arithmetic, 
through simulated problem situations proposed in a continuing education course, can 
contribute to the development of the arithmetic and algebraic thinking of math teachers. Two 
continuing education courses for teachers, approved by the Grande Rio University, were 
conducted with ten math teachers working in basic education at the city of Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, Brazil. Data were collected by the means of participant observation, 
questionnaires and from the documents generated during the courses. The results of this 
investigation show that through the adequate choice of subjects and teaching methods, the 
study of subjects inherent to number theory, namely, modular arithmetic, contribute to the 
promotion of arithmetic and algebraic thinking. This happens as this kind of activity favors 
the development of competences and skills, such as formulating and validating conjectures; 
representing and analyzing mathematical situations and structures using algebraic symbols; 
producing models for representing and expressing a simulated problem situation; developing 
some sort of generalization; demonstrating regularities or invariances; and developing a more 
concise and syncopated language when speaking mathematically. However, the performance 
of the teachers was not equally expressive in all stages of the courses. Some teachers 
presented conceptual deficiencies regarding the study of properties and of operations with 
integer numbers. There was also a certain resistance to solving problems that required proofs 
or demonstrations. The final product of this research is presented in a Workbook, comprising 
ten activities and four challenges based on the concept of modular arithmetic. There is also a 
handout with the theoretical subject matters needed for approaching this mathematical subject 
with basic education students. 

 
Keywords: Number theory, Modular arithmetic, Mathematics education, Continuing 

education for teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é uma investigação qualitativa sobre a formação continuada de 

professores para o ensino da aritmética modular na educação básica. O estudo foi realizado 

com dez professores de matemática de escolas públicas de Duque de Caxias durante dois 

cursos de formação continuada, realizados em dezembro de 2010 e março de 2011. Explora 

como questão central o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico através da 

resolução de situações-problema.  Possui como objetivos: 1) desenvolver e avaliar situações-

problema baseadas no conceito da aritmética modular, as quais promovam o pensamento 

aritmético e algébrico; 2) identificar os procedimentos conhecidos pelos professores de 

matemática da educação básica para a resolução de problemas que envolvem o conceito da 

aritmética modular; 3) caracterizar o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico 

através da análise das resoluções dos problemas propostos.  

A motivação deste estudo é fruto da própria experiência como professor, da 

necessidade da formação dos professores para atuar na educação básica e da importância de 

valorizar a matemática como linguagem essencial aos desafios da contemporaneidade.  

A partir do nosso trabalho como professor de matemática foi possível constatar que 

muitos alunos têm dificuldades para compreender os conceitos matemáticos. Eles aprendem a 

realizar as operações matemáticas, resolver equações, expressões, encontrar o máximo divisor 

comum e a calcular de forma mecanizada, isto é, apreendem os procedimentos, os algoritmos, 

as fórmulas, mas não compreendem os conceitos envolvidos, consequentemente, não 

conseguem estabelecer relação entre os conteúdos matemáticos e o mundo real.  

Acreditamos que as dificuldades apresentadas pelos alunos na aprendizagem da 

aritmética e da álgebra são resultantes de um ensino pautado na memorização de conceitos e 

na priorização dos algoritmos e das regras matemáticas. Ainda hoje, no dia–a-dia escolar, as 

aulas de matemática iniciam-se com a apresentação da definição e, na sequência, os exercícios 

são resolvidos. A fim de consolidar o aprendizado, passam-se os exercícios de aplicação. 

Procedimentos que se repetem na organização dos livros didáticos (LINS; GIMENEZ, 2006). 

 Diante desse quadro, decidimos voltar nosso olhar para o trabalho desenvolvido pelos 

professores de matemática da educação básica. As pesquisas sobre formação de professores 

mostram que a investigação das concepções, dos saberes profissionais e dos processos de 

pensamentos dos docentes podem ser pontos de partida extremamente frutuosos para a 

identificação do conhecimento profissional dos professores (PONTE, 1997). Fiorentini et al. 
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(2003) destacam que estudos atinentes aos saberes, habilidades, competências e tipos de 

pensamentos dos professores, a partir da prática profissional, ainda, é um terreno praticamente 

inexplorado no Brasil.   

Vasconcelos (2000) defende que o professor assume um papel decisivo no processo de 

ensino e aprendizagem conforme suas concepções e conhecimento profissional orientam a 

prática pedagógica. Sob essa perspectiva, Hyde (1989, p. 226) afirma “o que os professores 

fazem em salas de aula é função do que pensam sobre a matemática e seu ensino. O 

componente conhecimento está claramente presente, mas existe dentro de uma estrutura mais 

lata de atitudes, crenças e sentimentos”.  

Portanto, pode-se dizer que os professores são os principais responsáveis pela 

organização e desenvolvimento das experiências de aprendizagens vivenciadas pelos alunos. 

Ernest (1989 apud VASCONCELOS, 2000) identificou três aspectos que influenciam a 

prática e o ensino dos professores de matemática: (1) sua concepção acerca da natureza da 

matemática, assim como as teorias pessoais sobre o ensino e aprendizagem; (2) o contexto 

social da situação de ensino; e (3) o nível de reflexão e de processos de pensamento do 

professor. Nosso estudo dará enfoque ao terceiro aspecto levantado por Ernest.  

A literatura e a análise do contexto atual revelam também a importância de se 

valorizar a matemática como linguagem necessária aos desafios da contemporaneidade. 

Durante os últimos anos, percebe-se que o ensino sofreu mudanças significativas, em 

particular o ensino da matemática. Segundo Vasconcelos (2000), a constante transformação 

promovida pelos avanços tecnológicos e a alteração da política educacional vigente, que 

antigamente consistia em selecionar estudantes a partir de uma minoria favorecida e, agora, 

goza de uma visão mais democrática, com legislação própria, que visa a garantir 

oportunidades de acesso para todas as classes sociais, são dois fatores que contribuem e 

impulsionam essas mudanças.   

Ainda, no momento atual, marcado pela rapidez e dinamismo, a matemática deve ser 

reconhecida como linguagem essencial ao desenvolvimento científico e tecnológico. Os 

professores precisam reconhecer a conexão entre a matemática e as demais áreas do 

conhecimento, mostrando aos alunos como os conteúdos matemáticos participam da vida 

humana na contemporaneidade. No entanto, não podemos esquecer que se estuda matemática, 

tanto pelas suas aplicações práticas quanto pelo seu interesse teórico. “A matemática é a 

ciência dos padrões e das relações. Como disciplina teórica, a matemática explora as relações 
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possíveis entre abstrações, sem ter em conta se essas abstrações têm ou não correspondentes 

no mundo real” (VASCONCELOS, 2000, p. 3). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também fazem referência ao dualismo 

do conhecimento matemático: 

 

Duas forças indissociáveis estão sempre a impulsionar o trabalho em Matemática. 
De um lado, o permanente apelo das aplicações às mais variadas atividades 
humanas, das mais simples na vida cotidiana, às mais complexas elaborações de 
outras ciências. De outro lado, a especulação pura, a busca de respostas a questões 
geradas no próprio edifício da matemática. A indissociabilidade desses dois aspectos 
fica evidenciada pelos inúmeros exemplos de belas construções abstratas originadas 
em problemas aplicados e, por outro lado, de surpreendentes aplicações encontradas 
para as mais puras especulações (PCN, 1998, p.25). 

 

Por isso, considera-se que a formação do professor é um ponto primordial nessa 

discussão, sendo preciso dar atenção especial à sua capacitação, incentivando-o na busca de 

métodos de aprendizagem, no aprimoramento da capacidade de análise e no desenvolvimento 

do pensamento conceitual.  

Nesse contexto, onde essas inquietações modelavam nossa prática docente, decidimos 

dar prosseguimento aos estudos através de um curso de pós-graduação (lato sensu) em ensino 

de matemática (2005). Dentre as várias contribuições desse curso, a mais significativa foi a 

decisão de ingressar, em 2009, no mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da 

UNIGRANRIO. Foi, durante a disciplina Ciência da Matemática III, que tomamos 

conhecimento do conceito de congruência módulo m, assunto presente em uma área da 

matemática conhecida como teoria dos números. Ao aprofundarmo-nos nesse assunto, 

verificamos que há pesquisas no âmbito da educação matemática que discutem a importância 

de se abordar conteúdos da teoria dos números na educação básica (GROENWALD et al. 

2009; RESENDE, 2007; OLIVEIRA, 2006).  

Resende (2007), por exemplo, na sua tese de doutorado “Re-significando a disciplina 

teoria dos números na formação do professor de matemática na licenciatura”, afirma que a 

teoria elementar dos números, ao ter como foco o estudo dos números inteiros, é um campo 

propício para o desenvolvimento de atividades investigativas, oferecendo um contexto de 

formulação e validação de conjecturas.  

Outro trabalho que apresenta resultados bem interessantes é o de Groenwald et al. 

(2009), cujos autores publicaram um artigo apresentando a pesquisa “Teoria dos números e 

suas aplicações no processo de ensino e aprendizagem”, onde concluem que as relações da 
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teoria dos números podem ser desenvolvidas de forma a estimular o interesse pela 

matemática, aprimorando o raciocínio lógico e a compreensão dos conceitos aritméticos.   

Oliveira (2006) destaca que alguns pesquisadores de educação matemática têm 

enfatizado que a teoria dos números apresenta um contexto favorável para desenvolver ideias 

fundamentais, tais como conjecturar, argumentar e demonstrar. E confirmam o potencial da 

teoria dos números para ajudar os estudantes em seu entendimento conceitual da aritmética.   

De uma forma geral, as pesquisas realizadas em teoria dos números sugerem que é possível 

desenvolver o pensamento matemático dos alunos mediante a escolha correta dos conteúdos e 

da metodologia de ensino.  

A leitura dessas pesquisas foi essencial para definir o tema deste estudo, neste caso, a 

aritmética modular. Portanto, essa pesquisa se justifica: 

a. Pelas dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão dos conceitos 

matemáticos e na necessidade de capacitação dos professores que atuam na educação básica.  

b. Porque, apesar das possibilidades que o estudo de conteúdos pertencentes à teoria dos 

números propicia, ainda, é dada pouca ênfase a esses conteúdos nos currículos dos diferentes 

níveis de ensino.  

c. Devido à necessidade de consolidar as pesquisas sobre o ensino e aprendizagem desse 

tema, relativamente, esparsas e desconectadas.  

d. Pois os alunos da educação básica e seus professores carecem de abordagens práticas 

que promovam o desenvolvimento do pensamento matemático.  

e. Conquanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apoiem atividades baseadas 

em resolução de problemas, ainda, há poucas orientações para que os professores adotem esse 

tipo de prática em sala de aula.  

f. E, ainda, em razão da necessidade de desenvolver novos encaminhamentos para a 

formação de professores em matemática, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, os 

quais continuam a reproduzir modelos tradicionais.      

Considerando as justificativas desta pesquisa, foi escolhida como questão norteadora: 

Como o estudo da aritmética modular, através de situações-problema apresentadas no 

decorrer de um curso de formação continuada, pode contribuir para o desenvolvimento do 

pensamento aritmético e algébrico dos professores de matemática? 
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Esta dissertação foi dividida em cinco capítulos: no Capítulo 1, apresentamos um 

breve relato histórico sobre o desenvolvimento da teoria dos números, então, descrevendo o 

surgimento da aritmética modular. Em seguida, focalizamos os conceitos matemáticos 

envolvidos neste estudo.  

O Capítulo 2 está divido em três partes, as quais abordam a contribuição da literatura 

sobre a formação do professor de matemática, o estudo da teoria dos números no ensino 

básico e o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico.  

No Capítulo 3, descrevemos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, 

bem como justificamos a escolha da metodologia e os instrumentos de coleta de dados. 

No Capítulo 4, expomos a análise do material gerado durante o curso. E, no Capítulo 

5, são relatamos os resultados da pesquisa.  

O produto final desta pesquisa é apresentado por meio de um Caderno de Atividades 

(CA), composto por 10 atividades e quatro desafios (conforme Apêndices), baseados no 

conceito da aritmética modular. Desenvolvemos também uma apostila para professores com o 

conteúdo teórico necessário para fundamentar a abordagem da aritmética modular junto a 

alunos da educação básica.  

 



      

 

1 TEORIA DOS NÚMEROS: CONHECENDO A ARITMÉTICA MODULAR  

 

No presente capítulo, apresentamos um breve histórico da teoria dos números com 

base principalmente em Boyer (1974), Coutinho (2009) e Shokranian (2010), dessa maneira, 

procurando contextualizar o aparecimento e o desenvolvimento da aritmética modular. Em 

seguida, focalizamos os conceitos matemáticos envolvidos neste estudo.  

O fato de o conteúdo matemático congruência módulo m não constar no programa 

curricular da educação básica pode causar estranheza ao leitor, entretanto, neste capítulo, 

procuramos tecer algumas considerações acerca do estudo da aritmética modular nos ensinos 

fundamental e médio visando ao desenvolvimento de conhecimentos matemáticos associados 

ao conjunto dos números inteiros, como, por exemplo, o significado das operações, a validade 

de suas propriedades básicas, a compreensão da relação de equivalência, a divisão com resto e 

a divisibilidade.  

 

1.1 UMA RÁPIDA PASSAGEM HISTÓRICA  

 

Encontram-se indícios do estudo das propriedades dos números inteiros em 

civilizações muito antigas, como egípcios e babilônios. A matemática desenvolvida por esses 

povos limitava-se a um conjunto de conclusões empíricas acumuladas ao longo do tempo 

(DOMINGUES, 1991). No entanto, a partir do século IV a.C., na Grécia antiga, com o 

trabalho de Euclides, a matemática deixa de se apoiar na observação e experimentação e passa 

a ser desenvolvida tal como a entendemos hoje em dia. Segundo Shokranian (2010, p. 10),  

foi Euclides que “publicou o primeiro trabalho abrangente de conhecimento matemático. Um 

livro que mudou nossa noção sobre a matemática, e colocou a matemática ao nosso dispor 

como uma ciência, não mais como um conjunto de dados e problemas isolados”.  

Ao contrário do que se pensa, o trabalho de Euclides: “Os Elementos”, não trata 

somente de geometria, ele é dividido em treze livros ou capítulos que cobrem a matemática 

elementar até aquela época. Os seis primeiros são sobre geometria plana elementar, embora os 

livros (II e V) sejam quase que exclusivamente algébricos, os livros (VII, VIII e IX) são 

dedicados à teoria dos números, o livro X é sobre incomensuráveis e os três últimos (XI, XII e 

XIII) versam principalmente sobre geometria espacial (BOYER, 1974). Entre os problemas 

relacionados à teoria dos números tratados por Euclides, estão: o cálculo do máximo divisor 
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comum entre dois números, a determinação dos números primos menores que um inteiro dado 

e a demonstração de que existem infinitos números primos. Conforme Shokranian (2010), a 

influência desse livro na teoria dos números vai além de alguns resultados básicos sobre 

números primos, ele constituiu também a criação da matemática formal, isto é, uma 

matemática baseada na razão e dedução.  

Outro matemático grego que contribuiu com o estudo da teoria dos números foi 

Diofanto de Alexandria, frequentemente, chamado de pai da álgebra, viveu no século III d.C. 

Sua principal obra: Arithmetica, é composta originalmente por treze livros, dos quais só 

conhecemos os seis primeiros. Consta de uma coleção com cerca de 150 problemas de 

aplicação da álgebra, caracterizado por um alto grau de habilidade matemática, onde se busca 

uma generalização do método. Grande parte desse trabalho é dedicada à resolução de 

equações indeterminadas1. “Devido à ênfase dada na Arithmetica à solução de problemas 

indeterminados, o assunto, às vezes chamado análise indeterminada, tornou-se conhecido 

como análise diofantina” (BOYER, 1974. p. 134). Atualmente, graças ao trabalho de 

Diofanto, os problemas que recaem em uma equação algébrica com uma ou mais incógnitas e 

coeficientes inteiros, para a qual se deve achar soluções inteiras, tornaram-se conhecidos 

como equações diofantinas.  

O trabalho de Diofanto influenciou outros matemáticos, que, mais tarde, dedicaram-se 

à teoria dos números. De acordo com Shokranian (2010), durante séculos, estudiosos 

ocuparam-se com o problema de achar as soluções ou provar a existência de solução para uma 

equação diofantina. Isto possibilitou a criação de diferentes modos de pensamento e 

estratégias de resolução para esse tipo de problema.    

Apesar de a matemática ter sido estudada intensamente por muitos matemáticos, a 

teoria dos números caiu mais ou menos no esquecimento até o século XVII. Durante a 

Renascença, muitas obras de autores gregos foram editadas e publicadas na Europa, fazendo 

com que a teoria dos números ganhasse um novo impulso com os trabalhos de Fermat, Euler, 

Lagrange, Gauss e outros (COUTINHO, 2009). 

Pierre de Fermat nasceu em uma família de classe média, no sul da França, em 1601. 

Teve cinco filhos, destes, Samuel, o mais velho, foi quem reuniu e publicou as cartas e obras 

do pai. Fermat não era um matemático profissional, isto é, não recebia recursos financeiros 

por seus trabalhos matemáticos, na verdade, poucas pessoas naquela época viviam da 
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matemática. “Fermat nunca publicou artigos ou livros, no entanto, ele e Newton são 

considerados os melhores matemáticos do século XVII e estão entre os melhores de todos os 

tempos” (SHOKRANIAN, 2010, p.53).  

As comunicações científicas de Fermat eram feitas através de cartas que enviava aos 

amigos, geralmente, sem demonstrações e de forma desafiante. Foi, através de cartas enviadas 

a Mersenne e a outros matemáticos da época, que boa parte da obra de Fermat chegou até nós. 

Em relação à teoria dos números, Fermat interessou-se pelos números perfeitos e amigáveis, 

números figurados, quadrados mágicos, divisibilidade e, principalmente, pelos números 

primos. Dentre as contribuições de Fermat, destacam-se sua conjectura sobre números primos; 

os números da forma 122 +
n

, conhecidos como números de Fermat, são sempre primos; o 

Pequeno Teorema de Fermat, se p é um primo e a um inteiro que não é divisível por p, então p, 

divide 11 −−pa ; a prova da afirmação de Girard; todo número primo da forma 4n+1 pode ser 

escrito de uma e somente uma maneira como soma de dois quadrados; a prova de que 

nenhum cubo é a soma de dois cubos, isto é, não existem inteiros positivos x, y e z, tais que 

333 zyx =+ e sua anotação mais famosa, o último Teorema de Fermat: Se x, y e z são inteiros 

e nnn zyx =+ , onde 3≥n , então 0.. =zyx . Outra maneira de se enunciar essa conjectura é 

dizendo que não existem inteiros x, y, z e n, tal que, nnn zyx =+ , com 3≥n . Este resultado 

só foi provado em 1995, quase três séculos depois de ser enunciado por Fermat. Embora ele 

afirmasse que tinha uma demonstração para esta conjectura, não foi possível demonstrá-la, 

pois a margem do papel era muito estreita para contê-la.         

A importância de Fermat no desenvolvimento da teoria dos números é evidenciada por 

Shokranian (2010), quando afirma que atualmente é possível dividir a história da teoria dos 

números em dois grandes períodos: antes e depois de Fermat. Antes de Fermat, os estudos 

sobre números e suas propriedades consistiam em trabalhos isolados e problemas desconexos. 

Após Fermat, aumentou-se consideravelmente o número de matemáticos e surgiram mais 

problemas de natureza aritmética. Nessa perspectiva, a Europa começou a contribuir 

intensamente para o desenvolvimento científico, tornando o estudo da teoria dos números 

mais sistematizado e organizado com problemas definidos.         

O matemático suíço Leonhard Euler, nasceu em 1707, quarenta e dois anos depois da 

morte de Fermat. Euler publicou uma obra matemática imensa. Diferentemente de Fermat, a 

                                                                                                                                                         
1 Equações algébricas com coeficientes inteiros que, quando resolvíveis, possuem  um número infinito de 
soluções (BOYER, 1974, p. 135).  



21 

 

 

matemática era sua ocupação principal. Mesmo não tendo sido professor em nenhuma 

universidade, sempre, esteve ligado a academias científicas na Rússia e na Alemanha. O 

interesse de Euler pela teoria dos números teve início com as trocas de correspondências com 

Christian Goldbach, matemático russo, nascido em 18 de marco de 1690. Através de 

Goldbach, Euler teve acesso à obra de Fermat. Em uma carta destinada a Euler, em 1729, 

Goldbach questiona: Você conhece a observação de Fermat de que todos os números 122 +
n

 

são primos?   

Inicialmente, Euler não demonstra interesse, mas Goldbach insiste e, por volta de 

1730, Euler começa a ler a obra de Fermat. “Nos anos seguintes, ele estenderia e provaria 

grande parte dos resultados enunciados por Fermat” (COUTINHO, 2009, p. 11). Em 1732, 

Euler mostrou que a conjectura acima é falsa para n igual a cinco. Em 1736, Euler apresenta 

uma demonstração feita por indução para o Pequeno Teorema de Fermat. Depois de 

demonstrar o Pequeno Teorema de Fermat, Euler estende esse resultado e prova a função, se a 

é primo com m, então m divide 1)( −maφ , onde a função )(mφ é definida como o número de 

inteiros menores que m que são primos com m. Em 1747, Euler amplia os três pares de 

números amigáveis, conhecidos por Fermat, para mais de trinta e, ulteriormente, aumenta 

novamente para mais de sessenta. Euler provou também que todos os números perfeitos pares 

são da forma ),12(2 1 −⋅− nn  onde 12 −n  é primo. Além de provocar o interesse de Euler pelos 

problemas (ou Conjecturas de Fermat), Goldbach, em uma de suas cartas endereçadas a Euler, 

ofereceu a seguinte conjectura: todo número par maior que 2 é a soma de dois números 

primos, que ficou conhecida como Conjectura de Goldbach. No entanto, essa é uma questão 

aberta, ainda não sabemos se ela é verdadeira ou falsa. “Através de seus trabalhos, Euler 

popularizou a teoria dos números como Fermat não o havia conseguido” (COUTINHO, 2009, 

p. 11).  

Assim como tantos outros matemáticos modernos, Joseph L. Lagrange tinha interesse 

pela teoria dos números. Nasceu em 1736, na cidade de Turim, na Itália. “Lagrange é em 

geral considerado o mais notável matemático do século dezoito, sendo somente Euler um 

sério rival” (BOYER, 1974, p. 360). Deu importantes contribuições para a teoria dos 

números, demonstrou que a equação Pell-Fermat, 122 =− Ayx , tem infinitas soluções; 

realizou a primeira prova de um resultado conhecido como Teorema de Wilson, para 

qualquer primo p, o inteiro 1)!1( +−p  é divisível por p; trabalhou no problema de 

representação de um número natural como soma de quadrados, então, publicando, em 1770, a 
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prova desse teorema, todo inteiro positivo é a soma de no máximo quatro quadrados 

perfeitos, que ficou conhecido como Teorema de Lagrange dos Quatro Quadrados. “O seu 

trabalho sobre formas quadráticas, pode ser considerado como o primeiro sinal de entrada da 

álgebra em teoria dos números. Ele mostrou que formas quadráticas sobre inteiros podem ser 

divididas em classes de equivalência” (SHOKRANIAN, 2010, p. 86).  

O matemático alemão Carl F. Gauss, também conhecido como “Príncipe dos 

Matemáticos”, nasceu em 30 de abril de 1777, na cidade de Braunschweig, na Alemanha. Sua 

habilidade com a matemática manifestou-se logo na infância. Considerado muito rigoroso 

com a demonstração e a prova matemática, iniciou o desenvolvimento da análise matemática. 

No que tange à teoria dos números, começou uma busca crítica das provas e demonstrações 

realizadas por seus antecessores com o objetivo de preencher as lacunas e completar o que 

tinha sido feito pela metade, especialmente, no campo da Aritmética.   

Aos 21 anos, Gauss concluiu o doutorado pela universidade de Helmstat e, em sua 

tese, explica o Teorema Fundamental da Álgebra, toda equação polinomial com coeficientes 

reais admite pelo menos uma raiz complexa, baseando parte de suas considerações em 

conceitos geométricos. Anos depois, publicou uma demonstração inteiramente algébrica. Em 

1801, Gauss publica seu trabalho mais conhecido, um livro sobre teoria dos números, com o 

título Disquisitiones arithmeticae. Essa obra trata da teoria das congruências, da teoria dos 

restos quadráticos e do estudo das equações binômias e suas ligações com a construção de 

polígonos regulares. Segundo Coutinho (2009), esse trabalho é responsável pelo 

desenvolvimento sistemático da teoria dos números à medida que ela deixou de ser um 

conjunto de resultados isolados, produto de descobertas geniais, para se transformar em uma 

disciplina dotada de métodos próprios. “Essa obra célebre é a principal responsável pelo 

desenvolvimento da linguagem e notação do ramo da teoria dos números conhecido como 

álgebra das congruências que fornece um exemplo de classes de equivalência” (BOYER, 

1974, p.371).  

De acordo com Shokranian (2010), a introdução da aritmética modular por Gauss, 

trouxe consequências importantes para teoria dos números. Essa notação simplifica o estudo 

sobre os inteiros em pelo menos duas frentes: as equações diofantinas e muitas questões sobre 

divisibilidade. Devido a isso, uma boa parte dos problemas e conjecturas passou a ser 

formulada através da linguagem das congruências, por exemplo, )(mod11 ma p ≡−  é 

equivalente ao Pequeno Teorema de Fermat; a Função de Euler pode ser representada pela 
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forma )(mod1)( ma m ≡φ , assim como )(mod1)!1( nn −≡−  corresponde ao Teorema de 

Wilson.  

A teoria dos números continuou a se desenvolver no século XIX, com vários 

resultados importantes. Segundo Boyer (1974, p. 435), “na álgebra, o século dezenove fora 

mais notável por desenvolvimentos novos que por atenção aos fundamentos”.  

Consciente da necessidade de se construir uma base sólida para a aritmética, o 

matemático italiano Giuseppe Peano desenvolveu a fundamentação dos conceitos da 

aritmética, baseado na lógica formal. Com vistas à fundamentação lógica da aritmética, Peano 

admitiu três ideias primitivas: o zero, o número natural e a relação “sucessor”, que estão 

relacionadas por cinco axiomas: (1) o zero não é número natural; (2) todo número natural n 

tem um sucessor ϕ(n); (3) zero não é sucessor de nenhum número; (4) se ϕ(n) = ϕ(m), então, 

n = m; (5) se uma coleção S de números naturais contém o zero e, também, o sucessor de todo 

elemento de S, então, S é o conjunto de todos os números naturais. Esse quinto axioma é o 

princípio da indução matemática (MILIES; COELHO, 2001).  

Os axiomas de Peano fornecem raízes sólidas para a fundamentação dos números 

naturais, a partir deles, pôde-se definir ou deduzir todos os conceitos e demais propriedades 

acerca desses números, dentre os quais, destacam-se: as operações de adição e multiplicação, 

a relação de ordem, o Princípio da Boa Ordenação e o Princípio das Gavetas. Ademais, a 

partir do conjunto dos números naturais, é possível construir o conjunto dos números inteiros, 

da mesma forma que, a partir do conjunto dos números inteiros, pode-se construir o conjunto 

dos racionais. O que enfatiza a importância do trabalho realizado por Peano.  Em consonância 

a Boyer (1974, p.437), “os axiomas de Peano [...] representam a mais notável tentativa do 

século em reduzir a aritmética comum, portanto no fim a maior parte da matemática, a puro 

simbolismo formal”.    

De acordo com Shokranian (2010), na medida em que a história se aproxima do século 

XX, aumentam as descobertas e as soluções dos problemas referentes à teoria dos números. 

Para o autor, os acontecimentos mais relevantes do final do século XIX foram: Dedeking 

inicia o desenvolvimento da teoria algébrica dos números; estabeleceu-se a teoria analítica 

dos números com a resolução da Conjectura de Gauss e Legendre; a publicação do livro de 

Hilbert que formaliza a teoria algébrica dos números e a publicação do livro de Minkowski 

trazendo os conceitos básicos da teoria geométrica dos números.  

O progresso da teoria dos números durante o século XX deve-se ao desenvolvimento 

de outras áreas da matemática, tais como geometria, geometria não Euclidiana, teoria de 
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grupos e topologia. Destacam-se, nesse período, os trabalhos de Hecke sobre formas 

quadráticas e formas modulares elípticas; o Teorema de Mordell quanto à estrutura de grupo 

de pontos racionais sobre curvas elípticas; o trabalho de Weil que estudou as equações 

diofantinas em relação aos corpos finitos; as conjecturas de Ramanujan; a prova da 

Conjectura de Gauss sobre número de classe; o trabalho do matemático Langlans que mostrou 

o papel fundamental da teoria de representação de grupos nos problemas da teoria dos 

números; a demonstração da Conjectura de Weil por Deligne, dentre outros. “A marca 

registrada da grandeza do século XX na matemática e acima de tudo na teoria dos números é 

o trabalho de Andrew Wiles na demonstração do Último Teorema de Fermat” 

(SHOKRANIAN, 2010, p. 204).  

A prova do último Teorema de Fermat foi apresentada à comunidade matemática em 

1993, como corolário da demonstração de uma conjectura (Conjectura de Shimura-

Taniyama). Wiles para resolver essa conjectura utilizou ideias de geometria não euclidianas, 

análise harmônica sobre grupos, álgebra comutativa e de teoria de números algébricos. 

Portanto, mais de três séculos depois, responde-se de forma afirmativa o Último Teorema de 

Fermat.    

Essas considerações indicam que o estudo da teoria dos números teve início junto com 

o surgimento das civilizações, tornando-se uma das áreas mais antigas da matemática, no 

entanto, enquanto disciplina com um conhecimento sistematizado, é um campo novo e está 

em pleno crescimento, com contribuições importantes para o desenvolvimento científico. Para 

Shokranian (2010), a teoria dos números atualmente é uma área de conhecimento mais ampla 

do que foi na Antiguidade, pois, a partir do século XX, a teoria dos números entrou no 

domínio das aplicações, abarcando outros campos da matemática, estando presente na 

tecnologia digital.  

 

1.2 DESVENDANDO A ARITMÉTICA MODULAR  

 

Durante a seleção do conteúdo desta seção, houve uma preocupação com o que 

poderia ou deveria ser trabalhado na educação básica. Acreditamos que os resultados que 

seguem como consequência imediata da definição de congruência módulo m, a validade das 

propriedades reflexiva, simétrica e transitiva que garantem a congruência módulo m como 

uma relação de equivalência; e a adição, subtração e a multiplicação de classes podem ser 

estudadas no ensino básico. Além disso, esse conteúdo já é suficiente para que se tenha 
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condição de explorar as aplicações da aritmética modular nos critérios de divisibilidade, nos 

sistemas de identificação CPF, ISBN, EAN-13, e na criptografia, por exemplo.  

No entanto, em relação ao professor, consideramos importante que este compreenda 

como é definida a operação de adição e multiplicação em mZ  e as diferenças estruturais 

existentes entre os conjuntos dos inteiros e o conjunto dos inteiros módulo m, na medida que  

explorando essas diferenças, é possível criar um contexto diferente daquele conhecido pelos 

alunos pertinente à realização das operações aritméticas e o estudo de suas propriedades, pois, 

na aritmética modular, elas não são sempre satisfeitas. É possível também, a partir do estudo 

da congruência módulo m, dar subsídios aos professores para capacitá-los a elaborarem 

atividades didáticas com o objetivo de desafiar e motivar os alunos na aprendizagem do 

conceito de divisibilidade e do algoritmo da divisão, por exemplo.            

O estudo e os resultados apresentados nesta seção baseiam-se nos trabalhos de Milies 

e Coelho (2003), Gonçalves (2009), Santos (2009) e Hefez (2009).   

 

1.2.1 Congruências  

 

Definição: sejam a  e b  dois números inteiros e m  um inteiro positivo. Dizemos que 

a  e b  são congruentes ou côngruos  módulo m , se m a b− .  

Notação: moda b m m a b≡ ⇔ −      

Ex: 37 2 mod 5≡ , pois 5 divide 37 - 2 = 35 ou o resto da divisão de 37 e 2 por 5 é 2. 

Ex: 27 3 mod 4≡ , pois 4 divide 27 - 3 = 24 ou o resto da divisão de 27 e 3 por 4 é 3. 

Ex: )5(mod2713 ≡− , pois 5 divide -13 - 27 = - 40 ou o resto da divisão de -13 e 27 

por 5 é 2.  

Proposição 1.1: dois inteiros a e b são congruentes módulo m, isto é, moda b m≡  se, 

e somente se, os restos das divisões de a  e b  por m  forem iguais.  

Demonstração: 

(→) Se  moda b m≡  significa dizer que m  divide a b− , logo pelo algoritmo da 

divisão, existem 1 2, 1 2,q q r e r  inteiros tais que, mr <≤ 10  e mr <≤ 20  de forma que: 

1 1 2 2a q m r e b q m r= + = + . Sem perda de generalidade, pode-se supor que 2 1r r≤ , então, 

( ) ( )1 2 1 2a b m q q r r− = − + − , com 1 20 r r m≤ − < .  
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Portanto m  dividirá a b−  se e somente se 1 2 0r r− = , e isso só ocorrerá quando 1 2r r= .  

(←) Reciprocamente, supondo que a e b divididos por m deixam o mesmo resto r, 

têm-se: rmqa += 1  e rmqb += 2 , onde 0≤ r < m. 

Portanto )(mod)( 21 mbabammqqba ≡→−→⋅−=−  

Proposição 1.2: Se a e b são inteiros, temos moda b m≡  se, e somente se, existir um 

inteiro k, tal que kmba += . 

Demonstração: 

(→) Se  moda b m≡ , então, m  divide a b− , o que implica que existe um k ∈ Z, tal 

que kmba =− , isto é, kmba += .  

(←) Se existe k ∈ Z, tal que kmba += , tem-se que kmba =− , ou seja, bam −  e, 

portanto, moda b m≡ .  

Proposição 1.3: sejam a, b, c e m inteiros quaisquer e m > 0, então, as seguintes 

sentenças são verdadeiras:  

 moda a m≡ . (reflexiva) 

Se mod moda b m então b a m≡ ≡ . (simétrica) 

Se mod mod moda b m e b c m então a c m≡ ≡ ≡ . (transitiva) 

Demonstração:  

(1) Se moda a m≡ , então, por definição, m divide a a− . Mas 0a a− =  e zero é 

múltiplo de qualquer inteiro m, portanto para todo inteiro a  e 0m≠ , tem-se que 

moda a m≡ .  

(2) Se mod moda b m então b a m≡ ≡ . 

Da definição de congruência,  m a b− , isto quer dizer que a b−  é um múltiplo de m. 

Daí, mqba ⋅=− , com q  um inteiro qualquer. 

Multiplicando toda a equação acima por (-1), temos: mqab ⋅⋅−=− )1(  

Do resultado anterior, pode-se escrever: ( )b a q m− = − , ou seja, b a−  é um múltiplo 

de m. Sendo assim, m b a− . Logo, modb a m≡ . 

(3) Se mod mod moda b m e b c m então a c m≡ ≡ ≡ .  
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Da definição de congruência, m a b−   e  m b c− . Daí pode-se dizer que tanto 

 a b quanto b c− −  são múltiplos de m.  Então, existem inteiros 1q  e 2q tais que: 

1 2a b q m e b c q m− = − = , onde 1 2,q q  são inteiros escolhidos de maneira 

adequada.  

Somando-se as duas equações, tem-se: 1 2( ) ( )a b b c q m q m− + − = + . Daí 

vem: 1 2( )a c q q m− = + , portanto a c−  é múltiplo de m. Sendo assim,  m a c− . 

Logo, moda c m≡ .  

Esta proposição mostra que a relação de congruência, definida no conjunto dos 

inteiros, é uma relação de equivalência, pois foi verificado que ela é reflexiva, simétrica e 

transitiva.  

Teorema 1.1: sejam , , ,a b c d inteiros quaisquer e 0m>  um inteiro fixo, então:  

1P : Se mod mod moda b m e c d m então a c b d m≡ ≡ + ≡ + . 

Demonstração: 

Pela definição de congruência, m a b−  e m c d− . Como m divide a b− , existe um 

inteiro 1q  tal que 1a b q m− =  (1)   

Da mesma forma, como m divide c d− , existe um inteiro 2q  tal que 2c d q m− =  (2) 

Somando (1) com (2): 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )a b c d q m q m a b c d q q m− + − = + ⇒ − + − = + . 

Chamando 1 2( )q q+  de k  tem-se: ( ) ( )a b c d k m− + − = .  

Rearranjando o lado esquerdo tem-se: ( ) ( )a b c d a c b d a c b d− + − = + − − = + − + . 

Daí, pode-se escrever: ( ) ( )a c b d k m+ − + =  logo, ( ) ( )m a c b d+ − + . Sendo assim, 

moda c b d m+ ≡ + . 

Portanto Se mod mod moda b m e c d m então a c b d m≡ ≡ + ≡ + . 

2P : Se mod moda b m então a c b c m≡ + ≡ + .  

Demonstração: 

Por hipótese moda b m≡ , daí pela definição, m a b− .  
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Escrevendo a b−  como sendo 0 ( ) ( )a b a b c c a c b c a c b c− + = − + − = + − − = + − +  

logo m divide ( ) ( )a c b c+ − + . Sendo assim,  moda c b c m+ ≡ + . Portanto  Se 

mod moda b m então a c b c m≡ + ≡ + . 

3P : Se mod moda b m então a c b c m≡ − ≡ − .  

A demonstração de 3P  segue de forma análoga à 2P .  

4P : Se mod moda b m então a c b c m≡ ≡ . 

Demonstração:  

Pela definição, m a b− . Como m divide a b− , existe um inteiro q tal que 

a b q m− = . 

Em a b q m− = , multiplicando os dois lados pelo inteiro c, obtém-se: 

( )a b c q mc− = , aplicando a propriedade comutativa da multiplicação e a distributiva 

tem-se ( )a c bc c q m− = . 

Chamando c q de k , temos: ( )a c bc k m− =  , daí m divide ( )a c bc− . 

Logo, moda c b c m≡ . 

Portanto, Se mod moda b m então a c b c m≡ ≡ . 

5P : Se mod mod moda b m e c d m então a c b d m≡ ≡ − ≡ − .  

A demonstração de 5P  é análoga à 1P .  

6P : Se mod mod moda b m e c d m então a c b d m≡ ≡ ≡ .  

Demonstração:   

Pela definição de congruência, pode-se afirmar que  m divide tanto a b−  quanto 

c d− . Como m divide a b− , existe um inteiro 1q  tal que 1a b q m− =    (1)  

Da mesma forma,  como m divide c d−   existe um inteiro 2q  tal que 2c d q m− =   (2) 

Multiplicando (1) por c   obtém-se:  1( )a b c q m c− =  que equivale a  

 1a c b c c q m− =    (3) 

Multiplicando (2) por b  obtém-se:  2( )c d b q m b− =  que equivale 

a  2c b d b b q m− =    (4) 

Somando (3) com (4) tem-se: 1 2( ) ( )a c b c c b d b c q m b q m− + − = +   (5) 
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Reagrupando em (5) o lado esquerdo e usando a propriedade comutativa, tem-se: 

( ) ( )a c b c c b d b a c b c b c b d a c b d− + − = − + − = −  . (6) 

Usando a propriedade distributiva em (5) do lado direito tem-se: 

1 2 1 2( )c q m b q m c q b q m+ = + .   (7) 

Em (7) substituindo 1 2( )c q b q+   por k .  (8) 

Substituindo (8) e (6) em (5) obtém-se:  a c b d k m− = .  

Logo, m divide a c b d− . Consequentemente, moda c b d m≡ .  

Portanto Se mod mod moda b m e c d m então a c b d m≡ ≡ ≡ .  

7P : Se mod modr ra b m então a b m≡ ≡ . Para todo inteiro positivo r.  

Demonstração: 

Provaremos essa propriedade por indução sobre r. 

A própria hipótese mostra que a afirmação é verdadeira para r =1.  

Suponhamos verdadeira para r =  k, ou seja, mba kk mod≡  e vamos mostrar que é 

verdadeira para r = k+1, isto é, mba kk mod11 ++ ≡ . 

Como por hipótese mba mod≡  e supomos que mba kk mod≡ , aplicando a 

proposição 6, tem-se: mbbaa kk mod⋅≡⋅ mba kk mod11 ++ ≡→ . 

 Logo, modr ra b m≡  e se mod modr ra b m então a b m≡ ≡ . 

A validade das propriedades demonstradas e o fato de a congruência módulo m ser 

uma relação de equivalência indicam que existem semelhanças entre a relação de igualdade e 

as congruências de mesmo módulo. Entretanto, nem sempre é possível operá-las da mesma 

forma que operamos os números inteiros na relação de igualdade, conforme revelam os 

exemplos abaixo:  

Se mod , moda c b c m então não é verdade que a b m≡ ≡ . 

Exemplo: 

15.3 5.3mod15 45 15 30 1530 , 15 5 10 15 10pois e mas e não divide≡ − = − = log

o, 15 não é côngruo com 5 módulo 15.  

Se mod , modr ra b m então não é verdade que a b m≡ ≡ . 

Exemplo: 
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3 34 2 mod8 64 8 56 8 56 , 4 2 2 8 2pois e mas e não divide≡ − = − =
, logo, 4 não é côngruo com 2 módulo 8. 

Teorema 1.2: Se a, b, c e m são inteiros e ( )mbcac mod≡ , então )/(mod dmba ≡ , 

onde ),( mcmdcd =  e dm/  significa o quociente da divisão de m por d.  

Demonstração: 

Pela definição de congruência, existe Ζ∈q , tal que qmbacqmbcac =−→=− )( . 

Dividindo os dois membros por d, tem-se: dmqbadc /)(/ ⋅=−⋅ .  

Portanto )()/()/( badcdm −⋅ . 

Segue que ),( mcmdcd =  então o ( ) 1/,/ =dcdmmdc , isto é, dm/  e dc /  são primos 

entre si.  

Pelo teorema de Euclides, se cba ⋅  e o 1),( =bamdc , então, ca .  

Logo )(/ badm −  o que implica )/(mod dmba ≡ . 

Corolário 1.1: Se ( )mbcac mod≡  e se 1),( =mcmdc , então, )(modmba ≡ . 

Demonstração:  

Pelo teorema 1.2, se ( )mbcac mod≡ , então, )/(mod dmba ≡ , onde ),( mcmdcd = . 

Como 1),( =mcmdc , tem-se d = 1.  

Logo →≡ )1/(modmba )(modmba ≡ .  

Essa propriedade mostra que é permitido cancelar fatores de ambos os membros de 

uma congruência desde que esses fatores sejam primos com o módulo. Diz-se que dois 

números são primos entre si quando não possuem divisores em comum.    

 

1.2.2 Inteiros Módulo  

 

Definição: Seja a um inteiro. Chama-se classe de congruência módulo m o conjunto 

formado por todos os inteiros que são congruentes  a módulo m.  

Esse conjunto será representado por a , portanto, )}(mod{ maxxa ≡Ζ∈= .      

Teorema 1.4: Sejam a e b inteiros. Então ba = se, e somente se, )(modmba ≡ .  

Demonstração:  
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(→) Supondo que )(modmba ≡ . Seja x um elemento qualquer de a , isto é, ax∈ . 

Por definição tem-se: 

 ).(modmax ≡  Da propriedade transitiva da congruência e da hipótese segue 

).(modmbx ≡  Isso significa bx∈ . Logo ba ⊂  (1).  

Seja agora y um elemento qualquer de b . Então )(modmby ≡ , da propriedade 

transitiva da congruência e da hipótese segue que )(modmay ≡ . Isso significa ay∈ . Logo 

ab ⊂  (2). Das inclusões 1 e 2 vem ba = .  

(←) Reciprocamente, se ba = , tem-se aa∈  e ba∈ , logo )(modmba ≡ .  

Teorema 1.5: Sejam a e b inteiros. Se ba ≠ , então φ=∩ ba .  

Demonstração: 

Supondo que φ≠∩ ba , então, existe um inteiro c tal que bceac ∈∈ . Como ac∈ , 

tem-se )(modmac ≡  e, de forma análoga, )(modmbc ≡ . Isso implica )(modmba ≡ . Logo 

pelo teorema 1.4, ba = . Mas isso é um absurdo, visto que, por hipótese ba ≠ .   

Definição: Chama-se sistema completo de restos módulos m todo conjunto 

},...,,,{ 321 mrrrrS = de m inteiros tal que um inteiro qualquer a é congruente módulo m a um 

único elemento de S.  

Teorema 1.6: O conjunto }1,...,2,1,0{ −= mS  é um sistema completo de resto módulo m.  

Demonstração:  

Seja a um inteiro qualquer e sejam q e r o quociente e o resto da divisão de a pelo 

inteiro positivo m, isto é, rmqa += , onde mr <≤0 .  

Observe que mqra =− , pela definição de congruência, tem-se, )(modmra ≡ . 

Como r é o resto da divisão de a por m, ele só pode assumir um dos valores 0,1,2,3..., m-1, 

segue-se que o inteiro a é congruente módulo m a um único elemento de S, por conseguinte, 

esse conjunto é um sistema de resto completo.   

Em geral, se mxxxx ,...,,, 321  é um sistema completo de resíduos módulo m, tem-se que 

}.,...,,,{ 321 mm xxxx=Ζ  Observe que mΖ  é um conjunto finito, embora Z não o seja.  

Agora, serão introduzidas as operações de soma e produto em mΖ .  
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No conjunto mΖ , estão definidas as operações adição e multiplicação, conforme 

segue:  

Adição:  baba +=+  

Multiplicação: baba ⋅=⋅  

Para adicionar duas classes módulo m elege-se quaisquer representantes a e b dessas 

classes e faz-se a soma ba +  em Z. Será considerado como resultado da soma a classe de 

ba + módulo m.  

Para multiplicar duas classes módulo m elegem-se quaisquer representantes a e b 

dessas classes e faz-se o produto ba ⋅  em Z. Será considerado como resultado do produto a 

classe de ba ⋅  módulo m.  

Para garantir que estas operações estejam bem-definidas, ou seja, tanto a soma quanto 

o produto de classes residuais não dependam de um representante particular da classe que foi 

utilizada, deve-se provar que se ax∈  e by∈ , então, bayx +=+  e  bayx ⋅=⋅ .  

Adição:  baba +=+  

Demonstração:  

Sejam x e y inteiros tais que, ax∈  e by∈ , então, )(modmax ≡  e )(modmby ≡ . 

Pelo teorema 1.1 )( 1P , vem )(modmbayx +≡+ . Aplicando o teorema 1.4, temos, 

bayx +=+ . Logo baba +=+ .  

Multiplicação: baba ⋅=⋅  

Demonstração:  

Sejam x e y inteiros tais que ax∈  e by∈ , então, )(modmax ≡  e )(modmby ≡ . 

Pelo teorema 1.1 )( 6P , vem )(modmbayx ⋅≡⋅ . Aplicando o teorema 1.4, tem-se, 

bayx ⋅=⋅ .  

Logo baba ⋅=⋅ .  

Definição: Chama-se anel um conjunto A não vazio, onde estejam definidas as 

operações soma e produto (+, ⋅), se as seguintes 6 (seis) propriedades são verificadas, 

quaisquer que sejam Acba ∈,, .  

(i) Comutatividade da adição: abba +=+  
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(ii)  Associatividade da soma: )()( cbacba ++=++  

(iii)  Existência de elemento neutro para adição: A∈∃ 0  tal que aaa =+=+ 00  

(iv) Existência do simétrico aditivo: Aa∈∀  existe um único Ab∈ , tal que 

0=+=+ abba  

(v) Associatividade da multiplicação: )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅    

(vi) Distributividade da multiplicação em relação à adição: cabacba ⋅+⋅=+⋅ )(   

Teorema 1.7: mZ  munido das operações soma e multiplicação é um anel. 

Demonstração:  

A associatividade e a comutatividade da adição e da multiplicação decorrem de 

imediato da associatividade e da comutatividade da adição e da multiplicação dos inteiros. De 

fato, por exemplo:  

ababbaba +=+=+=+  (Comutatividade da adição).  

cbacbacbacbacbacba ⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅ )()()()(  (Associatividade da 

multiplicação).  

O elemento neutro da adição é o 0 , pois aaa =+=+ 00 . O simétrico aditivo de 

uma classe a  é a classe am− , pois 0)()( ==+−=−+=−+ mmaaamaama .  

A distributividade da multiplicação em relação à adição também é simples de provar e 

decorre da propriedade respectiva do anel dos inteiros:  

cabacabacabacbacbacba ⋅+⋅=⋅+⋅=⋅+⋅=+⋅=+⋅=+⋅ )()( . Com isso, 

demonstra-se que mZ , +, ⋅ é um anel.   

Se o anel ( mZ , +, ⋅)  satisfaz a propriedade:  

(vii)  Existência de elemento neutro para multiplicação: mZ∈∃ 1 , 10 ≠ , tal que 

aaa =⋅=⋅ 11 , diz-se que mZ , +, ⋅ é um anel com unidade 1.  

De fato: o elemento neutro da multiplicação é o 1, pois aaa =⋅=⋅ 11 . 

Se um anel mZ , +, ⋅ satisfaz a propriedade: 

(viii)  Comutatividade da multiplicação: abba ⋅=⋅ , diz-se que mZ , +, ⋅ é um anel 

comutativo. 
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De fato: ababbaba ⋅=⋅=⋅=⋅ . 

Se um anel mZ , +, ⋅ satisfaz a propriedade: 

(ix) Não possuir divisores de zero: 0=⋅ba , então, 0=a  ou 0=b , diz-se que 

mZ  é um anel sem divisores de zero. 

Agora, será provado que mZ , +, ⋅ não possui divisores de zero se, somente se m é um 

número primo.  

De fato:   

Suponha que m é composto, então, existem 0≠bea  ∈ Z, tais que bam ⋅=  e  

mba << ,1 . Observe que bam ⋅=→= 00 , onde 0≠a  e 0≠b , ou seja, se 2>m  não for 

primo mZ  possui divisores de zero e consequentemente não satisfaz (ix).  

Suponha que m é primo. Se 0=⋅ba
r

 deve-se provar que 0=a  ou 0=b . Se 

0=⋅ba
r

, tem-se 0=⋅ba , isto é, )(mod0 mba ≡⋅ . Isso implica em bam ⋅ . Aqui é preciso 

utilizar um resultado de divisibilidade que diz: se p é primo e bap ⋅ , então ap  ou bp . 

Como m é primo, tem-se que se bam ⋅ , então am  ou bm . Se am , 

0)(mod0 =→≡ ama  e se bm , 0)(mod0 =→≡ bmb . Logo se 2≥m , com m primo, 

mZ  não possui divisores de zero e satisfaz (ix).  

Sendo assim, se m é primo, ( mZ , +, ⋅) é um anel comutativo, com unidade e sem 

divisores do zero, e diz-se que mZ  é um domínio de integridade. É interessante destacar que 

existem diferenças estruturais entre os anéis mZ (anel dos inteiros módulo m), com )1( >m e Z 

(anel dos inteiros). Quando m é composto, mZ  possui divisores próprios do zero e isso 

implica na não validade da lei do cancelamento, conforme já vimos no corolário 1.1.       

Além disso, se um domínio de integridade (mZ , +, ⋅) satisfaz a propriedade: 

(x) Existência de inverso multiplicativo: mZa∈∀ , 0≠a  existe um único mZb∈ , 

tal que 1=⋅=⋅ abba , dizemos que mZ , +, ⋅ é um corpo comutativo.  

A demonstração dessa propriedade é tão importante que será apresentada como um 

teorema (Teorema da Inversão). 
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Teorema 1.8 (Teorema da Inversão): uma classe mZa ∈  é inversível se, e somente se, 

a e m  são primos entre si.    

Demonstração: 

Supondo que mZa ∈  é inversível. Então, existe mZb ∈ , tal que, )(mod1 mba ≡⋅ . 

Assim, 1)( −− bam  e, daí, existe q ∈ Z, tal que, (a .b) – 1 = m . q, conclui-se  que existem 

inteiros b e q, tais que, 1=⋅+⋅ qmba  o que implica em 1),( =mamdc . Logo a e m são 

primos entre si.  

Reciprocamente, se 1),( =mamdc , então, existem inteiros b e q tais que 

1=⋅+⋅ qmba  (Teorema de Bézout).  Como 1=⋅+⋅ qmba  →  )(1)( qmba −⋅=−⋅ , o que 

implica em  )(mod1 mba ≡⋅ . Logo, em mZ  1=⋅ba  e a  é inversível. 

Observe que, para mZ  satisfazer a propriedade (x), todo elemento de mZ  deve possuir 

inverso. Isso só vai acontecer quando m for primo. Logo com m primo mZ é um corpo 

comutativo.   

Embora o estudo dos números e das operações seja um tema importante no currículo 

do ensino fundamental, constata-se, com frequência, que muitos alunos chegam, ao final 

dessa fase da formação, com um conhecimento insuficiente sobre como eles são utilizados e 

sem ter desenvolvido uma ampla compreensão dos diferentes significados das operações. Um 

ponto essencial refere-se à ampliação dos conjuntos numéricos, que se desenvolve a partir do 

sexto ano do ensino fundamental, quando o professor precisa estender as propriedades e as 

operações com os números naturais para um campo mais abrangente, o conjunto dos inteiros, 

dos racionais e, a partir destes, para os reais.   

Nesse sentido, acreditamos que o estudo da aritmética modular permite que se 

explorem as propriedades e operações com inteiros, o algoritmo da divisão, a relação de 

equivalência e a própria questão da divisibilidade em outro contexto, pois existem diferenças 

estruturais importantes entre o anel dos inteiros (domínio de integridade) e o anel dos inteiros 

módulo m (corpo comutativo, se m é primo) e estas diferenças podem ser comparadas ou 

evidenciadas com o objetivo de se promover uma melhor compreensão dos conceitos 

envolvidos.  

Por exemplo, os professores que atuam na educação básica precisam ter uma clara 

noção de que a divisão no conjunto dos inteiros é fundamentalmente diferente da divisão com 

números racionais ou reais. O fato de não existir sempre o inverso multiplicativo no conjunto 
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dos inteiros tem consequências relevantes no estudo desses números. A existência de inverso 

multiplicativo para todos os elementos permite que a operação de divisão seja definida a partir 

da multiplicação, ou seja, 






⋅=÷
x

yxy
1

. Em uma estrutura de anel de integridade, caso dos 

números inteiros, essa propriedade não é satisfeita e, portanto, a divisão não pode ser definida 

e compreendida da mesma maneira. Nesse caso, o que é válido é o teorema de Euclides: 

dados dois inteiros a e b, com 0>b , existem q e r (únicos), tais que ||0 br <≤ . O que torna 

fundamental a compreensão da divisão com resto, pois, a partir desse resultado, pode-se 

discutir o máximo divisor comum, a decomposição única de um número em fatores primos, os 

critérios de divisibilidades e tantos outros assuntos da matemática da educação básica.  

Além disso, acreditamos que, durante a prática docente, é preciso fazer com que os 

alunos do ensino fundamental e médio desenvolvam habilidades como argumentar, 

conjecturar e demonstrar. Os PCN (1998) apontam que é desejável que o professor do ensino 

fundamental trabalhe para desenvolver a argumentação, de modo que os alunos não se 

satisfaçam apenas com a elaboração de respostas e afirmações, mas assumam a atitude de 

tentar justificá-las. Sugerem ainda que os alunos devam reconhecer a importância das 

demonstrações em matemática, compreendendo a prova de alguns teoremas.  

Mas para que o professor seja capaz de desenvolver, com eficiência, atividades que 

promovam a argumentação, a elaboração de justificativas ou a prova de seus resultados é 

preciso que ele esteja preparado e familiarizado com esse tipo de abordagem. Daí a 

necessidade de propostas de formação continuada, como a que foi desenvolvida no curso 

“Aritmética Modular na Educação Básica”.  

 

 

 

 



      

 

2 PROFESSORES DE MATEMÁTICA, TEORIA DOS NÚMEROS NO ENSINO 

BÁSICO E O PENSAMENTO ARITMÉTICO E ALGÉBRICO: UMA A NÁLISE 

DA LITERATURA 

 

Este capítulo foi dividido em quatro partes, na primeira, abordamos os aspectos da 

formação do professor de matemática, onde são destacados os trabalhos de Fiorentini, et al. 

(2003), Melo (2006) e Passos (2009). Na segunda parte, analisamos alguns estudos que 

discutem a relevância da teoria dos números nos ensinos fundamental, médio e superior. 

Dentre as publicações analisadas, destacam-se: Groenwald et al. (2009), Resende (2007), 

Costa (2007), Pommer (2008) e Silva Júnior (2009). Igualmente, são estudados alguns 

argumentos para justificar a escolha da metodologia de ensino quanto à resolução de 

problemas, a qual orienta a proposta didática realizada com os professores durante o curso de 

formação continuada. Na terceira parte, procuramos caracterizar o pensamento aritmético, 

tendo como referência o trabalho de Portanova et al. (2005) e Lins e Gimenez (2006). Na 

quarta parte, abordamos o desenvolvimento do pensamento algébrico a partir dos estudos de 

Usiskin (1995), Fiorentini et al.(1993, 2005), Lins e Gimenez (2006) e Ponte (2006).   

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA: PANORAMA BRASILEIRO 

 

O mundo em que vivemos está em constante transformação. Os avanços tecnológicos, 

ocorridos nos últimos anos, ligados ao processo de globalização colocam o homem do século 

XXI diante de novos desafios. No âmbito da educação, Santaló (2008, p.137) adverte: 

 

O problema reside em decidir “como” educar esse homem informático, que tem 
poderosas bases e tão grandes possibilidades e que vai se adaptando a uma 
tecnologia que lhe permite potentes e variadas maneiras de agir, porém que lhe exige 
também diferente comportamento e diferente preparação das suas habilidades e 
destrezas.  

 

Sob tal contexto, faz-se necessário que a escola e os professores estejam preparados 

para adaptarem o ensino, seja em conteúdo, seja em metodologia, a estas mudanças. E, nessa 

perspectiva, o papel do professor vai se modificando. A formação de um aluno crítico e 

participativo na construção do conhecimento passa a ser o objetivo do processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Consciente do quadro atual da educação, Santaló (2008, p.11) define muito bem o que 

se espera dos professores:  

 

A missão dos educadores é preparar as novas gerações para o mundo em que terão 
de viver. Isto quer dizer proporcionar-lhes o ensino necessário para que adquiram as 
destrezas e habilidades que vão necessitar para seu desempenho, com comodidade e 
eficiência, no seio da sociedade que enfrentaram ao concluir sua escolaridade. 

 

Em uma ótica de trabalho que considere o aluno protagonista da sua própria 

aprendizagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) colocam o professor como um 

organizador, um mediador. Ele não é mais aquele que expõe o conteúdo aos alunos, mas 

aquele que fornece a condição necessária para que o aluno possa obtê-lo sozinho.  

Diante desse novo panorama da educação, nota-se uma busca por propostas e 

alternativas para a formação dos profissionais do século XXI, fato que justifica as discussões 

sobre a qualidade da formação docente, que passa a ser um assunto de destaque tanto nos 

encontros e congressos em educação matemática quanto nas publicações nacionais e 

internacionais.  

Segundo Reis e Fiorentini (2007), durante as últimas décadas, algumas concepções 

sobre a formação de professores foram questionadas justamente pelo seu descompasso em 

relação aos desafios e mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas da 

sociedade atual. Dessa forma, a fim de compreender como se desenvolveu a pesquisa sobre a 

formação do professor de matemática e identificar as tendências atuais, buscamos aporte nos 

estudos de Fiorentini et al. (2003), Melo (2006) e Passos (2009), como já mencionado. 

Fiorentini et al. (2003) fez uma síntese de 112 pesquisas realizadas entre 1978 a 2002. 

O estudo destes autores limitou-se às dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre a 

formação docente. O objetivo foi fazer um balanço da pesquisa brasileira sobre formação 

inicial e continuada de professores que ensinam matemática.  

Inicialmente, os estudos foram divididos em duas grandes categorias, ou seja, 

formação inicial e formação continuada. A categoria formação inicial, com 59 trabalhos, 

abrangia os estudos sobre programas e cursos; prática de ensino e estágio; atividades 

extracurriculares; formação, pensamento e prática de formadores de professores; e outras 

questões específicas da formação docente. A categoria formação continuada, com 53 

trabalhos, compreendia estudos atinentes a projetos; cursos de atualização e especialização; a 
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própria prática do formador; grupos ou práticas colaborativas; iniciação e evolução 

profissional do professor.  

Melo (2006) procurou mapear e descrever historicamente a pesquisa acadêmica em 

educação matemática da Unicamp, no período de 1976 a 2005, desse modo, identificando 

suas tendências e, em especial, a pesquisa sobre formação de professores de matemática. A 

autora teve como amostra188 trabalhos entre dissertações e teses, sendo que 42 deles era 

sobre formação docente. A distribuição dos 42 trabalhos foi realizada em três categorias, 12 

relativas à formação inicial, 28 quanto à formação continuada e dois no tocante à formação 

contínua2.   

Passos (2009) realizou um estudo sobre a formação de professores de matemática 

analisando a produção bibliográfica, constituída por artigos publicados em periódicos de 

âmbito nacional da área de educação matemática, para tanto, abrangendo um período de 32 

anos (1976-2007). Os periódicos analisados formam Gepem (UFRRJ), Bolema (Unesp - Rio 

Claro), Educação Matemática em Revista (SBEM - Sociedade Brasileira de Educação 

matemática), Zetetiké (Faculdade de Educação - Unicamp) e educação matemática Pesquisa 

(PUC-SP). Ao todo, a autora reuniu 132 artigos que tratavam da temática formação do 

professor de matemática. Em virtude da grande diversidade de ações consideradas como 

apropriadas para os contextos de formação do professor, Passos (2009) separou os artigos em 

duas categorias: formação inicial (43%) e formação geral (o que não é formação inicial). 

Dentro da categoria formação geral, destacou os seguintes focos de investigação, ou seja, a 

profissionalização do professor e o desenvolvimento da prática profissional (12%), vinculação 

de TICs3 na formação do professor (12%), formação do professor vinculada à formação 

continuada (8%) e demais artigos (25%). 

É possível perceber, através da leitura dos trabalhos citados, que a produção científica 

pertinente à temática formação de professores é bem expressiva e está em pleno 

desenvolvimento, dessa maneira, confirmando o interesse, cada vez maior, por parte da 

comunidade científica em educação matemática. Atualmente, a formação do professor de 

matemática configura-se em um dos principais cernes da pesquisa em educação matemática.  

Em relação à formação inicial, Fiorentini et al. (2003) salientam que problemas 

detectados pelas primeiras pesquisas das décadas de 70 e 80, tais como  desarticulação entre 

                                                 
2 Categoria representada pelos trabalhos que caracterizaram a perspectiva de formação contínua, como sendo a 
formação inicial e continuada.  
3 Tecnologias da informação e comunicação.  
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teoria e prática, desassociação entre o conhecimento matemático e pedagógico,  ausência de 

estudos histórico-filosóficos e epistemológicos e a falta de formação dos formadores, 

continuam presentes nos estudos mais recentes.  

Ainda sobre a formação inicial, Fiorentini et al. (2003) advertem que os estudos que 

relacionam ações específicas do professor com o desempenho dos alunos, muito comum nos 

anos 80, mostraram-se improdutivos e, aos poucos, foram dando lugar a investigações 

relativas a como os professores manifestam seus conhecimentos, suas crenças e concepções 

no processo de ensino, diferenças entre professores iniciantes e experientes, alternativas para 

melhorar a prática docente e, por sua vez, sobre como os alunos aprendem e compreendem 

aspectos específicos da matemática.  

Os resultados apresentados por Fiorentini et al. (2003) são corroborados pelos estudos 

de Melo (2006, p.180):  

 

Este estudo mostrou que as pesquisas desenvolvidas no IMECC4 deram ênfase aos 
cursos de treinamento “em serviço” de professores e/ou à produção/desenvolvimento 
de novas estratégias e metodologias de ensino e de recursos ou materiais 
instrucionais. Essa tendência foi, aos poucos, esmaecendo e cedendo terreno para 
outras nas quais o professor e o aluno passam a ser vistos como protagonistas do 
processo de aprendizagem e de sua formação e desenvolvimento intelectual.  

 

No que tange à investigação sobre os periódicos, Passos (2009, p.298) ressalta que:  

 

A licenciatura foi um desses primeiros focos investigativos e apresenta-se por meio 
da avaliação de curso, de propostas de estruturação curricular; de sugestão de 
disciplinas, dos conteúdos matemáticos que precisam ser apresentados e 
desenvolvidos com os licenciandos, e por meio das discussões a respeito de teoria e 
prática. Somente a partir de 2000 é que as pesquisas – com os licenciandos e seus 
formadores – passaram a focar o ensino de graduação, via as concepções, os valores, 
as crenças, a construção dos saberes, as posturas reflexivas e críticas (dos estudantes 
e de seus mestres) em situações de ensino e de aprendizagem.  

 

Quanto às propostas para formação do professor de matemática, Passos (2009, p.299) 

destaca que, ao longo do período investigado, houve diferentes formas de abordagem:   

 

Iniciam-se como uma receita de como ensinar determinados conteúdos, passam pelo 
levantamento de concepções de professores e alunos sobre alguns conteúdos e 
movem-se, atualmente, na direção de levar o professor a pesquisar a própria prática, 
para que identifique quais seriam as propostas mais viáveis, para suas diferentes 
turmas, no desenvolvimento dos conteúdos matemáticos.  

                                                 
4 Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica.   
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Essa mudança de rumo nas pesquisas sobre a formação dos professores de matemática, 

a partir do final da década de 90, pode ser atribuída ao surgimento efetivo de uma comunidade 

científica em educação matemática. Fiorentini e Lorenzato (2009) destacam que, somente a 

partir de meados da década de 90,  inicia um grande movimento nacional de formação de 

grupos de pesquisa, com a consolidação de linhas de investigação e o surgimento de cursos de 

mestrado e doutorado em educação matemática.  

Em relação à Unicamp, Melo (2006) aponta que a criação da área de concentração 

educação matemática, em 1994, e a ampliação do quadro de disciplinas referentes à 

matemática e seu ensino promoveram o surgimento de estudos relativos à psicologia da 

educação matemática (atitudes, aprendizagem e desenvolvimento conceitual, cognitivo e de 

habilidades), a prática pedagógica em matemática e, ainda, a história, filosofia, epistemologia 

e cultura da educação matemática. Além disso, “três grupos de pesquisa constituíram-se para 

dar suporte à área: Prapem5, Psiem6 e, dois anos mais tarde, o Hifem”7 (MELO, 2006, p.112).  

No que concerne à formação continuada, Fiorentini et al. (2003) consideram que houve 

uma mudança de paradigma em relação à concepção de pesquisa e ao processo de formação 

docente. Os estudos e experiências com a formação continuada de professores, até o meado 

dos anos de 1980, davam atenção à aprendizagem em detrimento do processo de ensino e da 

prática docente. Tinham como preocupação básica atualizar, treinar e reciclar os professores, 

então, ensinando novas técnicas e metodologias de ensino. Somente a partir da década de 90 

que os pesquisadores passaram a se interessar por questões de dimensão formativa e humana, 

por exemplo, como os professores manifestam seus conhecimentos e suas crenças no processo 

de ensino, como os alunos aprendem e compreendem aspectos específicos da matemática.  

Fato comprovado por Passos (2009), quando ressalta, a partir do ano 2000, a presença 

de pesquisas que visavam a realizar investigações com os professores e licenciandos em 

matemática, considerando suas concepções, suas crenças, a construção de seus saberes, as 

posturas reflexivas e críticas em um ambiente escolar, questões relativas à presença da 

afetividade e da subjetividade em uma situação de aprendizagem.  

Melo (2006) afirma que os estudos sobre formação continuada, na Unicamp, deram 

um salto significativo a partir da década de 1990, se comparados com aqueles sobre formação 

                                                 
5 Prática Pedagógica em matemática.  
6 Psicologia em Educação Matemática. 
7 História, Filosofia e Educação Matemática.  
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inicial. Esse movimento também foi detectado, em âmbito nacional, pelo estudo de Fiorentini 

et al. (2003) e Passos (2009).  

Considerando o mesmo período, Passos (2009) relata que os assuntos ligados à 

formação continuada que mais receberam atenção dos pesquisadores foram: i) a necessidade 

de cooperação e colaboração entre os professores participantes dos projetos e cursos e os 

pesquisadores envolvidos; ii) a relação entre teoria e prática; a necessidade de transformação 

da prática pedagógica, indicando inclusive possibilidades de como se realizar tais intentos 

(metodologias de ensino); iii) estudos sobre o conhecimento matemático e/ou a formação 

matemática do professor; estudos das concepções, crenças e saberes; iv) o uso de tecnologia 

da informação na formação do professor e o desenvolvimento profissional8 dos professores de 

matemática.   

É importante observar que tanto o estudo realizado por Fiorentini et al. (2003) quanto 

o de Passos (2009) apontaram como problemática a qualidade do conhecimento matemático 

dos professores, revelando um baixo nível de compreensão e domínio sobre os assuntos que 

ensinam e o modo como eles podem ser aprendidos. Além disso, estes estudos mostram a 

necessidade de se investigar a dicotomia entre a formação e a prática, repensando as formas 

de articulação entre o conhecimento matemático, conhecimento pedagógico e a prática 

docente.  

Fiorentini et al. (2003) detectaram, em seu estudo a respeito da formação continuada de 

professores, que a investigação dos saberes, habilidades, competências e pensamentos dos 

professores, a partir da prática profissional, ainda, é um terreno praticamente inexplorado à 

medida que a maioria dos saberes didático-pedagógicos é oriunda das ciências educativas e 

produzida sob um paradigma que priorizava a técnica.  

Os trabalhos de Melo (2006) e Passos (2009) mostram que, não obstante o aumento 

considerável do volume de estudos que investigam a relação teoria e prática, a partir do final 

da década de 90, os resultados dessas pesquisas apontam, com frequência, para a necessidade 

de se promover uma integração. Entretanto acreditamos que uma proposta de formação 

docente, baseada na prática profissional, seja de fato positiva, quando dispuser, em um mesmo 

projeto, dos professores formadores de professores de matemática, dos professores atuantes na 

escola, dos licenciandos em matemática e dos alunos.    

                                                 
8 Ver Passos et al. (2006).  
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Com base nos argumentos expostos, é possível ter uma noção de como a comunidade 

científica de educadores matemáticos vem enfrentando os problemas na formação dos 

professores. As pesquisas nacionais que investigam a formação de professores apresentaram 

progressos nos últimos anos, principalmente, no que diz respeito ao foco de interesse. No 

lugar dos estudos que compreendiam basicamente a verificação e a validação de novas 

técnicas ou matérias de ensino e estudos que atrelavam características dos professores ao 

desempenho dos alunos, passou-se a investigar o professor sob a perspectiva formativa e 

humana da prática educativa, valorizando seu conhecimento, considerando os aspectos de 

natureza social e pessoal, bem como os contextos locais e políticos em que ele exerce a sua 

atividade. 

 

2.2 TEORIA DOS NÚMEROS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO 

BÁSICO 

 

A seguir, analisamos alguns trabalhos que discutem a relevância do estudo da teoria 

dos números nos ensinos fundamental, médio e superior. Dentre as publicações analisadas, 

destacam-se: Groenwald et al. (2009), Resende (2007), Costa (2007), Pommer (2008) e Silva 

Júnior (2009). Também focalizamos alguns argumentos para justificar a escolha da 

metodologia de ensino resolução de problemas, a qual orienta a proposta didática realizada 

com os professores durante o curso de formação continuada.  

A pesquisa realizada por Resende (2007) estudou a disciplina teoria dos números na 

licenciatura em matemática, procurando ressignificar os currículos visando à formação inicial 

do professor de matemática da escola básica. Durante a pesquisa, comparou os currículos dos 

cursos de licenciatura em matemática, realizou entrevistas com pesquisadores da área, 

pesquisadores em educação matemática e professores da disciplina, além de analisar os livros 

didáticos. Segundo Resende (2007), os tópicos essenciais a serem abordados nos estudos da 

teoria dos números são: 

 

Números Inteiros: evolução histórica e epistemológica do conceito dos números 
naturais, operações, algoritmos e propriedades, princípio da boa ordem e princípio 
da indução finita; Divisibilidade: algoritmo da divisão, máximo divisor comum, 
mínimo múltiplo comum, algoritmo de Euclides, números primos, critérios de 
divisibilidade; Teorema Fundamental da Aritmética; Introdução à congruência 
módulo m: definição, propriedades e algumas aplicações; Equações diofantinas 
lineares (RESENDE, 2007, p. 227) (grifo nosso).  
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Quanto aos currículos dos cursos de licenciatura, Resende (2007, p. 103) constatou 

que  

 

[...] como em algumas instituições a disciplina não é especifica de teoria dos 
números, há uma grande diversidade de tópicos, incluindo o estudo  dos números 
racionais, reais e complexos; estudos dos polinômios; das estruturas algébricas; das 
relações binárias; noções de lógica; linguagem e notação de conjunto. No entanto, há 
um núcleo que está explicitamente presente em todas as propostas, constituído do  
estudo da divisibilidade; algoritmo da divisão euclidiana; máximo divisor comum; 
mínimo múltiplo comum; números primos; teorema fundamental da aritmética; 
congruências e equações diofantinas lineares.   

 

Como se pode notar, a inexistência de uma disciplina específica e a diversidade de 

tópicos trabalhados junto aos conteúdos inerentes à teoria dos números demonstram que as 

universidades e os cursos de licenciatura em matemática investem pouco no estudo da teoria 

dos números na formação dos futuros professores de matemática.  

Resende (2007) observou que, em grande parte das universidades pesquisadas, não 

havia preocupação com a formação do professor da escola básica, apesar de existirem 

propostas pedagógicas com essa finalidade. O ensino segue os moldes do modelo tradicional, 

isto é, centrado no professor, expositivo e com o apoio do livro didático. Ideias como 

investigação matemática e contextualização histórica ficam em segundo plano. De acordo 

com a autora, mesmo tópicos como os números inteiros, presente na maior parte dos 

currículos da educação básica, não são abordados de forma a preparar o futuro professor. Esse 

fato é corroborado pelos estudos de Groenwald et al. (2009) e Costa (2007).  

Costa investigou a concepção dos professores de matemática do ensino médio sobre 

“equações diofantinas lineares” e constatou que, apesar dos professores afirmarem que 

trabalham com seus alunos situações-problema que recaem em equações diofantinas lineares, 

nenhum deles utilizou conceitos referentes à teoria dos números como ferramentas de 

resolução dos problemas. O método de resolução adotado pelos professores foi tentativa e 

erro.  

Groenwald et al. (2009) realizaram uma pesquisa pertinente à teoria dos números e 

suas aplicações no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvida em 2005, na 

Universidade Luterana do Brasil. Nesse estudo, os autores relatam uma experiência realizada 

com alunos de licenciatura em matemática. Esse experimento procurou desenvolver um 

espaço de reflexão e discussão sobre a importância de se estudar tópicos relativos à teoria dos 

números junto aos futuros professores.  
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De acordo com Groenwald et al. (2009), o experimento de ensino identificou que os 

alunos não desenvolveram estratégias de pensamento de alto nível9, pois a maior parte das 

estratégias utilizadas na resolução dos problemas foi a de tentativa e erro. No entanto, 70% 

dos participantes afirmam melhoras nos estudos da graduação após a participação no 

experimento. As investigações analisadas por Resende (2007), Costa (2007) e Groenwald et 

al. (2009) mostram que o conhecimento matemático dos professores e futuros professores 

sobre conceitos e aspectos da aprendizagem desta disciplina é limitado e marcado por sérias 

incompreensões. Ademais, há lacunas no conhecimento matemático dos professores, em 

relação aos assuntos que ensinam e ao modo de como podem ser aprendidos.        

No que diz respeito a como os professores e pesquisadores em educação matemática 

concebem a teoria dos números e seu ensino, Resende (2007) afirma que todos os 

entrevistados têm a concepção de que a teoria dos números deveria ser mais bem-explorada 

no ensino, pois ela aborda assuntos fundamentais da matemática, que estão na base da 

construção do conhecimento matemático. Comenta ainda que um outro aspecto enfatizado 

pelos pesquisadores é a possibilidade de que o estudo de temas ligados à teoria dos números 

promova o desenvolvimento de habilidades e competências, como argumentar, conjecturar, 

demonstrar e generalizar.  

Um trabalho que vem confirmar alguns dos resultados apresentados por Resende 

(2007) foi o estudo realizado por Pommer (2008), que verificou como os alunos do ensino 

médio explicitam conhecimentos envolvendo as equações diofantinas lineares. De acordo com 

Pommer (2008), a sequência didática baseada em situações-problema compreendendo o 

conceito de equação diofantina linear possibilitou o desenvolvimento de elementos 

caracterizadores do pensamento matemático, por exemplo, o uso de equações algébricas como 

ferramenta para resolução dos problemas. Ainda sobre a utilização de tópicos pertencentes à 

teoria dos números no ensino básico, Silva Júnior (2009) ressalta que a teoria dos números 

possibilita a exploração de diversos tipos de provas e demonstrações matemáticas visando à 

compreensão do fato (conceito) e a construção de justificativas que permitam ao aluno 

desenvolver uma capacidade de argumentação. Enfatiza também que questões envolvendo a 

divisibilidade e os números primos sempre estiveram presentes na investigação e no 

desenvolvimento da matemática, portanto devem ser exploradas no ensino.  

                                                 
9 Chamaremos de raciocínio de alto nível (seguindo L. Resnick) aquele que estabelece relações, não é imediato, 
e faz com que o sujeito estabeleça processos não algoritmos. Exemplos claros no mundo dos números são o 
estabelecimento de generalizações e a dedução de regras com base em observações de padrões numéricos  
(LINS; GIMENEZ, 2006, p. 54).   
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Quanto à investigação matemática, Resende (2007, p.209) argumenta que:  

 

A teoria dos números, ao ter como foco o estudo dos números inteiros, é um campo 
propício para o desenvolvimento de atividades investigativas, pois a exploração de 
padrões e de relações numéricas, o uso da recursão e da indução matemática, 
envolvendo os inteiros, a divisibilidade e números primos estiveram e estão 
presentes na matemática e podem ser exploradas nas atividades escolares, em 
qualquer nível. 

 

Entende-se por investigação matemática a 

 

[...] atividade de ensino-aprendizagem que ajuda a trazer para sala de aula o espírito 
da atividade matemática genuína, constituindo, por isso, uma poderosa metáfora 
educativa. O aluno é chamado a agir como um matemático, não só na formulação de 
questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas também na 
apresentação de resultados e na discussão e argumentação com seus colegas e o 
professor (PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2009, p. 23). 

 

Para Ponte, Brocado e Oliveira (2009), as investigações matemáticas constituem 

atividades que se relacionam intimamente com a resolução de problemas.  

Nesta pesquisa, todas as atividades desenvolvidas durante os experimentos de ensino 

foram elaboradas de acordo com a metodologia resolução de problemas. Essa metodologia 

defende a apresentação de um problema antes da demonstração dos conceitos e das técnicas 

de como resolvê-lo. Diz-se que temos um problema quando parte das regras ou dos 

procedimentos necessários para resolvê-lo ainda não são conhecimentos adquiridos.  

Segundo Pozo et al. (1998, p. 16),  

 

[...] uma situação somente pode ser concebida como um problema na medida em que 
exista um reconhecimento dela como tal, e na medida em que não disponhamos de 
procedimentos automáticos que nos permitam solucioná-la de forma mais ou menos 
imediata, sem exigir, de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de 
decisões sobre a sequência de passos a serem seguidos.      

 

Portanto não é o texto em si que determina se tal atividade é um problema ou não, isso 

depende de vários fatores, como, por exemplo, a experiência e os conhecimentos prévios de 

quem os desenvolve, os objetivos didáticos de quem os propõe e as capacidades individuais 

de cada um, dentre outros.      

Um termo bastante utilizado no ambiente da pesquisa em educação matemática 

atualmente é a ideia de situação-problema, que D’Amore (2007, p. 287) descreve como 
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[...] uma situação de aprendizagem concebida de maneira tal que os alunos não 
possam resolver a questão por simples repetição ou aplicação de conhecimentos ou 
competências adquiridas, mas tal que seja necessária a formulação de novas 
hipóteses.   

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio assinalam que para alcançar 

os objetivos de promover o desenvolvimento do pensamento matemático; fazer com que os 

alunos compreendam que a matemática é uma ciência com características próprias; percebam 

a matemática como um conhecimento social e historicamente construído e saibam apreciar a 

importância da matemática no desenvolvimento científico e tecnológico “a resolução de 

problemas é a perspectiva metodológica escolhida nesta proposta e deve ser entendida como 

postura de investigação frente a qualquer situação ou fato que possa ser questionado” 

(BRASIL, 2002, p.129).  

Ainda referindo-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio: 

 

A área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias elegeram três 
grandes competências como metas a serem perseguidas durante essa etapa da 
escolaridade básica e complementar do ensino fundamental para todos os brasileiros: 
- Representação e comunicação, que envolvem a leitura, a interpretação e a 
produção de textos nas diversas linguagens e formas textuais características dessa 
área do conhecimento; 
- Investigação e compreensão, competência marcada pela capacidade de 
enfrentamento e resolução de situações-problema, utilização dos conceitos e 
procedimentos peculiares do fazer e pensar das ciências; 
- Contextualização das ciências no âmbito sociocultural, na forma de análise crítica 
das idéias e dos recursos da área e das questões do mundo que podem ser 
respondidas ou transformadas por meio do pensar e do conhecimento científico 
(BRASIL, 2002, p.113).  

 

Com base nessas premissas, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM) estabelecem como objetivo do ensino da matemática promover o desenvolvimento 

da atividade intelectual dos alunos e prepará-los para a vida. Dessa forma é possível 

identificar a característica formadora atribuída à matemática nessa proposta.    

Enfim, a escolha do conteúdo matemático adotado nesta pesquisa baseou-se na análise 

dos trabalhos realizados por pesquisadores em educação matemática alinhados à perspectiva 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Buscou-se, dessa maneira, um assunto que 

fosse relevante para o professor do ensino básico, abordando conceitos presentes nos 

currículos e com aplicações no cotidiano de professores e alunos. A intenção foi utilizar uma 

metodologia de ensino, no caso a resolução de problemas, que possibilitasse o 

desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a prática docente. Sendo 
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assim, acreditamos que seja possível promover o desenvolvimento do pensamento aritmético 

e algébrico através de situações-problema baseadas na aritmética modular. Além disso, 

ressalta-se a necessidade da divulgação e da implementação das discussões e reflexões 

realizadas no âmbito das pesquisas em educação matemática para os professores de 

matemática do ensino básico. Nesse sentido, este estudo procura trabalhar alguns desses 

pontos, oferecendo aos professores de matemática da educação básica uma oportunidade para 

o aprimoramento da prática docente.    

 

2.3 O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ARITMÉTICO 

 

Quando se fala em aritmética logo se pensa nos números, nas quatro operações e nas 

suas propriedades. Será que a aritmética escolar se resume a isso? De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), os currículos de matemática para o ensino 

fundamental devem contemplar o estudo dos números e das operações (no campo da 

aritmética e da álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) e o estudo 

das grandezas e das medidas (que permite interligações entre os campos da aritmética, da 

álgebra e da geometria e de outros campos do conhecimento).  

Consequentemente, fica sob a responsabilidade do professor o desafio de selecionar, 

dentro de cada um desses campos, que conceitos são socialmente relevantes e que conteúdos 

contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno. Os PCN sugerem que, durante a 

seleção de conteúdos, deve-se contemplar os conceitos, as formas de raciocínio, linguagens, 

valores, pensamentos, interesses e condutas. Por conseguinte, Portanova et al. (2005), ao 

referirem-se à organização dos currículos de matemática, propõem que as situações e os 

procedimentos de ensino privilegiem e caracterizem o desenvolvimento do pensamento 

matemático.  

Seguindo essa perspectiva, os PCNEM, ao tratarem das questões de conteúdo, 

defendem  

 

[...] que toda situação de ensino e aprendizagem deve agregar o desenvolvimento de 
habilidades que caracterizem o “pensar matematicamente”. Nesse sentido, é preciso 
dar prioridade à qualidade do processo e não à quantidade de conteúdos a serem 
trabalhados. A escolha de conteúdos deve ser cuidadosa e criteriosa, propiciando ao 
aluno um “fazer matemático” por meio de um processo investigativo que o auxilie 
na apropriação de conhecimento (BRASIL, 2006, p. 70). 
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No entanto a forma como a aritmética é abordada atualmente na educação básica 

parece ir na contramão do que foi proposto pelo PCNEM. Essa situação é confirmada por 

Lins e Gimenez (2006), quando afirmam que os conceitos aritméticos, no âmbito escolar, 

têm-se restringido a relações quantitativas sobre a coleção de objetos e que o tratamento 

tradicional da aritmética põe, em primeiro plano, as técnicas de cálculo e deixa de fora tanto o 

desenvolvimento de um sentido numérico quanto uma discussão das lógicas das operações, 

assim, compondo um quadro claramente insatisfatório.  

Ainda, sobre o trabalho aritmético na escola, Ponte, Brocado e Oliveira (2009) alertam 

que pesquisas, em todo o mundo, refletem a necessidade de se valorizar a apropriação de 

aspectos essenciais dos números e suas relações em detrimento da memorização e das técnicas 

de cálculo.  

Diante desse ponto de vista, concordamos com Ponte (1992), quando destaca que uma 

concepção bastante comum, acerca da matemática, é a de que o cálculo é sua parte mais 

importante. Entretanto, ele adverte que, apesar de o cálculo ser necessário, ter a representação 

da matemática através do cálculo significa reduzir a matemática a um dos seus aspectos mais 

pobres e de menor valor formativo, pois o cálculo não requer nenhuma capacidade especial de 

raciocínio, podendo ser facilmente substituído por calculadoras ou computadores.  

Em virtude da contradição entre o que presenciamos nas salas de aula e o que as 

pesquisas em educação matemática e os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem, parece-

nos relevante realizar um estudo sobre o desenvolvimento do pensamento aritmético. 

Sobre o pensamento matemático compreende-se que 

 

[...] a capacidade de raciocínio de um aluno desenvolve-se ao longo de um período 
de tempo e está intimamente ligada à vivência de uma gama de experiências 
variadas e potencialmente ricas, relacionadas aos diferentes tipos de pensamento que 
estão inter-relacionados aos diferentes ramos da matemática: a lógica, a aritmética, a 
álgebra, a geometria, a probabilidade e a estatística, e que devem ser, especialmente 
no ensino fundamental, apresentados como um  todo integrado, num currículo em 
espiral, organizado num grau crescente de complexidade (PORTANOVA et al. 
2005, p.19).   

 

Sendo assim, para que os alunos possam desenvolver o pensamento matemático é 

preciso fazer com que vivenciem experiências didáticas que explorem as diferentes áreas do 

conhecimento matemático. Em relação ao ensino da aritmética, os PCN (1998) propõem que o 

professor explore os conteúdos relacionados aos números e às operações de forma a 

privilegiar as atividades que possibilitem aos alunos a desenvolverem o sentido numérico e a 
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compreensão do significado das operações, ou seja, atividades que permitam estabelecer e 

reconhecer relações entre os diferentes tipos de números e entre as diferentes operações. 

Lins e Gimenez (2006) definem sentido numérico como o conjunto de características 

capazes de estabelecer uma relação entre os números e as operações matemáticas com o 

objetivo de resolver problemas. Dentre estas características, destacam a capacidade de 

descobrir significados para os números e as operações, reconhecer o valor relativo dos 

números, identificar padrões, estabelecer relações entre diferentes quantidades e desenvolver 

estratégias de raciocínio para resolução de problemas.   

Segundo Portanova et al. (2005, p.20),  

 

[...] o desenvolvimento do pensamento aritmético se dá inicialmente a partir da 
construção do conceito de número e do sistema de numeração decimal. 
Posteriormente, amplia-se com a compreensão do significado das operações, 
permitindo seu uso adequado na resolução de problemas.  

 

Ponte, Brocado e Oliveira (2009) advertem quanto à importância do desenvolvimento 

do pensamento aritmético ao colocá-lo como objetivo principal do processo de ensino e 

aprendizagem da matemática: 

 

O conceito de número ocupa um lugar de destaque na matemática escolar. 
Desenvolver o sentido do número, ou seja, adquirir uma compreensão global dos 
números e das operações e usá-la de modo flexível para analisar situações e 
desenvolver estratégias úteis para lidar com os números e as operações é um 
objetivo central da aprendizagem matemática (PONTE, BROCADO E OLIVEIRA, 
2009, p. 55). 

 

Em conformidade com o que foi enunciado, acreditamos que compreender os 

números, as operações, o sistema numérico e as relações entre eles, assim como desenvolver a 

capacidade de cálculo, usando os instrumentos adequados a cada situação na resolução de 

problemas, são os objetivos principais do ensino da aritmética.  

Além disso, Lins e Gimenez (2006) defendem que a aritmética do século XX oferece 

respostas a problemas teóricos muito recentes, como a criptografia, os sistemas de 

identificação, os problemas de minimização e maximização, análise numérica, etc. Ressaltam 

também o interesse atual pela matemática discreta, que resolve problemas aplicáveis à vida 

cotidiana e não podem ser resolvidos mediante a realização de simples cálculos. Nesse 

sentido, concordamos com os autores quando sugerem que o ensino da aritmética, na escola, 
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seja pautado em atividades didáticas que promovam a elaboração de diferentes tipos de 

raciocínios, levando ao desenvolvimento do pensamento aritmético.  

De acordo com Lins e Gimenez (2006), o desenvolvimento do pensamento aritmético 

é um processo extenso que possui diferentes aspectos, visto que se relaciona com tipos de 

raciocínios diversos. Sobre os tipos de raciocínios que influenciam o desenvolvimento do 

pensamento aritmético, Lins e Gimenez (2006) destacam:  

� O raciocínio figurativo-visual estabelece-se a partir da visualização e da percepção de 

um comportamento. Seria o mais elementar.  

� O raciocínio relativo e absoluto corresponde ao desenvolvimento de habilidades de 

estimativa (relativo) e o uso de estratégias de comparação que relacionam situações 

propostas a situações concretas (absoluto).  

� O raciocínio aditivo constitui um conjunto de estratégias e desenvolvimentos que se 

faz ao reconhecer processos do tipo aditivo, como, por exemplo, estabelecer 

comparações e relações entre partes e todo.  

� O raciocínio proporcional corresponde a uma estrutura de comparação ou conversão 

entre partes ou entre todos, na forma de um esquema instrumental que resolve 

problemas através de um processo multiplicativo. 

� O raciocínio aritmético de alto nível é aquele que estabelece relações e faz com que o 

sujeito estabeleça processos não algoritmos. Exige um nível de abstração que permite 

a aplicação de conhecimentos já adquiridos em situações desconhecidas. Na aritmética 

é o estabelecimento de generalizações e a dedução de regras com base em observações 

de padrões numéricos. 

Considerando a classificação proposta por Lins e Gimenez (2006), buscamos 

caracterizar o pensamento aritmético identificando os tipos de raciocínios que se manifestam 

durante o desenvolvimento de uma atividade aritmética. Entretanto, no trabalho com os 

professores, o tipo de raciocínio desejado é raciocínio de alto nível.  

É importante destacar que pesquisas como a de Groenwald et al. (2009), realizadas 

com alunos do ensino médio e futuros professores de matemática, investigaram o 

desenvolvimento do pensamento aritmético através de atividades didáticas baseadas em 

tópicos básicos da teoria dos números. Esses estudos demonstraram que tanto os alunos 
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quanto os futuros professores apresentam dificuldades para se expressar matematicamente, 

não conseguem aplicar conteúdos já aprendidos em situações novas e não estão acostumados 

a lidar com situações que exigem abstração e aplicação de pensamentos elaborados.    

Dessa forma, seguindo a perspectiva de Lins e Gimenez (2006), que propõem a 

coexistência da educação algébrica com a educação aritmética, de modo que uma esteja 

implicada no desenvolvimento da outra, acreditamos ser possível promover o 

desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico explorando situações-problema 

baseadas na aritmética modular. Na seção seguinte, apresentamos estudos sobre o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. 

 

2.4 O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO  

 

Na maioria dos países, números e álgebra são dois temas fundamentais do currículo 
da matemática escolar. Os números têm um papel decisivo nas aprendizagens 
matemáticas nos primeiros anos de escolaridade e a álgebra surge como um tema 
matemático fundamental a partir dos anos intermédios. Quem não tiver uma 
capacidade razoável de trabalhar com números e suas operações e de entender e usar 
a linguagem abstrata da álgebra fica seriamente limitado nas suas opções escolares e 
profissionais e no seu exercício da cidadania democrática (PONTE, 2006, p. 2). 

 

Não resta dúvida sobre a importância da álgebra no currículo de matemática da 

educação básica, no entanto o questionamento que se faz é qual a álgebra que deve ser 

ensinada na escola?  

O tratamento dado ao ensino de álgebra e as dificuldades na sua aprendizagem têm 

sido uma das principais preocupações dos pesquisadores em educação matemática (USISKIN, 

1995; FIORENTINI et al., 1993, 2005; LINS; GIMENEZ, 2006; PONTE, 2006). Um dos 

pontos que mais chama atenção é a relação entre as diferentes concepções de álgebra e o seu 

ensino. A seguir, apresentamos uma síntese dos principais trabalhos que influenciaram essa 

pesquisa. 

De acordo com Ponte (2006), a partir da década de 80, começa a surgir o conceito de 

pensamento algébrico. Os estudos procuram definir os objetivos fundamentais da álgebra que 

se ensina nas escolas básica e secundária. Nesse sentido, o NCTM10 (2000 apud PONTE, 

2006) elenca os seguintes objetivos para o desenvolvimento do pensamento algébrico:  

� Compreender padrões, relações e funções.  
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� Representar e analisar situações matemáticas e estruturas usando símbolos algébricos. 

� Usar modelos matemáticos para representar e compreender relações quantitativas. 

� Analisar mudanças em diferentes situações.      

Convém destacar que os PCN (1998) estão alinhados a essa perspectiva à medida que 

estabelecem que a álgebra seja trabalhada no ensino fundamental através da exploração de 

situações-problema, dessa forma, levando os alunos a generalizarem padrões aritméticos, 

estabelecerem relações entre duas grandezas, modelarem, representarem problemas por meio 

de equações e inequações e desenvolverem a noção de função. A abordagem formal deverá 

ser reservada para o ensino médio. Porém, Lins e Gimenez (2006) afirmam não haver um 

consenso a respeito do que seja pensamento algébrico. O que existe é a ideia geral a respeito 

das “coisas” da álgebra, equações, cálculo literal, funções, etc. Nesse trabalho, os autores 

discutem um ensino pautado no processo de produção de significado para a aritmética e para a 

álgebra.   

Segundo Lins e Gimenez (2006), a visão que os professores têm da atividade algébrica 

influencia no processo de ensino e aprendizagem da álgebra. Para os autores, as propostas 

para sala de aula nunca são “neutras” ou “ingênuas” quanto à concepção dos professores. 

Com o objetivo de discutir uma abordagem para educação algébrica, os autores descrevem 

diferentes concepções acerca da atividade algébrica.  

A concepção letrista seria aquela que a atividade algébrica se resume ao cálculo com 

letras, onde o objetivo consiste em aprender a manipular corretamente os símbolos através do 

treino e da prática. Os autores acreditam que essa concepção é muito comum, pois é 

encontrada em quase todos os livros didáticos disponíveis no mercado brasileiro. E os 

professores, por não estarem “preparados” (termo dos autores) ou não conhecerem 

alternativas, seguem o que os livros oferecem.  

Uma segunda visão da educação algébrica, apresentada por Lins e Gimenez (2006), é 

aquela que vê a álgebra como aritmética generalizada, onde a ideia central é a de que a 

atividade algébrica se caracteriza pela expressão da generalidade. Segundo os autores, 

generalizar seria representar por sentenças matemáticas os padrões numéricos ou geométricos 

observados. 

                                                                                                                                                         
10 NTCM: National Council of  Teacher of Mathematics.   
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De acordo com Lins e Gimenez (2006), há um grupo de educadores matemáticos que 

veem a atividade algébrica baseada na modelagem matemática. Nessa corrente, as atividades 

propostas são investigações de situações reais. Para os autores, nessa perspectiva, “a educação 

algébrica se dá na medida em que a produção de conhecimento algébrico serve ao propósito 

de iluminar ou organizar uma situação, como uma ferramenta e não como objeto primário de 

estudo” (LINS; GIMENEZ, 2006, p.109). 

Após argumentar sobre diferentes concepções da educação algébrica, Lins e Gimenez 

(2006) propõem que o ensino da álgebra seja realizado através de atividades didáticas, com o 

objetivo de levar os alunos a pensarem algebricamente. Para os autores, pensar 

algebricamente é pensar em produzir significado para os números e as operações aritméticas, 

trabalhar com as propriedades das operações sem relacioná-las a objetos físicos e operar sobre 

os números com a ideia de variável. 

Em relação ao desenvolvimento do pensamento algébrico Portanova et al. (2005, p.24) 

afirmam: “O pensamento algébrico é desenvolvido a partir de estudos básicos empreendidos 

na área da aritmética, uma vez que o aluno já perceba a existência de diferentes conjuntos 

numéricos e das operações possíveis de se realizar entre os seus elementos”.   

Segundo Portanova et al. (2005), o desenvolvimento do pensamento algébrico pode 

levar os alunos a realizarem abstrações e generalizações que não poderiam realizar a nível do 

pensamento aritmético. Propõem também que o pensamento algébrico e o aritmético sejam 

desenvolvidos em conjunto, desde as séries iniciais do ensino fundamental.  

No artigo “Números e álgebra no currículo escolar”, Ponte (2006) analisou problemas 

associados ao desenvolvimento do pensamento algébrico. Segundo ele 

 

[...] o pensamento algébrico inclui a capacidade de lidar com o cálculo algébrico e as 
funções. No entanto, inclui igualmente a capacidade de lidar com muitas outras 
estruturas matemáticas e usá-las na interpretação e resolução de problemas 
matemáticos ou de outros domínios (PONTE, 2006, p. 7).  

 

Para o autor, o pensamento algébrico desenvolve-se através dos objetos e das relações 

existentes entre eles, de forma a elaborar raciocínios sobre essas relações, tanto quanto 

possível, de modo geral e abstrato. Por isso, de acordo com Ponte (2006), o estudo de padrões 

e regularidades é uma das vias privilegiadas para promover o pensamento algébrico.  

No que concerne ao ensino e à aprendizagem da álgebra, destacamos o livro “As 

ideias da álgebra”, organizado pelos autores Arthur F. Coxford e Albert P. Shule (1995). Esse 
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trabalho consiste em uma coleção de artigos que explora propostas metodológicas e almeja 

promover o desenvolvimento do pensamento algébrico. O artigo de Zalman Usiskin (1995, p. 

9-22) explora a relação existente entre as diferentes concepções da álgebra e o seu ensino no 

ensino médio. Nesse estudo, o autor faz dois questionamentos sobre o ensino e a 

aprendizagem da álgebra, ou seja: até que ponto se deve exigir dos alunos a capacidade de 

manejar as diversas técnicas de manipulação simbólica e qual é o papel das funções no 

currículo e o momento de introduzi-las? Para o autor, essas duas questões estão relacionadas 

aos atuais objetivos da formação algébrica e às concepções acerca da álgebra.  

Segundo Usiskin (1995), as concepções de álgebra estão relacionadas às diferentes 

aplicações das variáveis e descreve quatro concepções de álgebra: i) a concepção da álgebra 

como aritmética generalizada, onde se usam as variáveis como generalizadora de modelos; ii) 

a concepção da álgebra como meio de resolver certos problemas, cujas variáveis assumem o 

papel de incógnitas, constantes, com o objetivo de resolver problemas; iii) a concepção da 

álgebra como estudo de relações entre grandezas, em que a variável assume a função de 

parâmetro (representa um número do qual dependem outros); e, iv)  a concepção da álgebra 

como estudo das estruturas, onde a variável é um sinal arbitrário com o objetivo de manipular 

e justificar propriedades. Essa é a visão da variável na álgebra abstrata.     

Vale ressaltar que Usiskin (1995), assim como Lins e Gimenez (2006), defende que as 

concepções acerca do ensino da álgebra influenciam o processo de ensino e aprendizagem. 

“Minha tese é que as finalidades do ensino da álgebra, as concepções que tenhamos dessa 

matéria e a utilização de variáveis estão intrinsecamente relacionadas” (USISKIN, 1995, p. 

12). 

No que diz respeito aos questionamentos levantados no início do artigo, Usiskin 

(1995) argumenta que, com o uso dos computadores, o nível de exigência das técnicas de 

manipulação simbólica não deve ser o principal critério para a seleção do conteúdo referente à 

álgebra. Em relação ao papel da função no estudo da álgebra, o autor destaca que, nesse caso, 

é importante a compreensão do seu conceito no estudo de relações entre quantidades, onde a 

variável pode se manifestar como geradora de um modelo, como um argumento, como 

incógnita ou como ferramenta para resolução de problemas.  

Ao realizar uma análise das quatro concepções da álgebra, Usiskin (1995, p.21) 

destaca a importância de cada uma delas e adverte:  
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Já não cabe classificar a álgebra como aritmética generalizada, pois ela é muito mais 
que isso. A álgebra continua sendo um veículo para resolução de problemas, mas 
também é mais do que isso. Ela fornece meios para se desenvolverem e se 
analisarem relações. E é a chave para a caracterização e a compreensão das 
estruturas matemáticas.  

 

Concordamos com o posicionamento de Usiskin (1995) quando afirma que é 

necessário explorar as quatro concepções da álgebra, à medida que reduzir o ensino da álgebra 

a somente uma dessas concepções limita a educação algébrica a apenas um dos seus aspectos 

e, isso, consequentemente, restringe seus objetivos.  

Outro trabalho que contribui na realização deste estudo foi o de Fiorentini et al. 

(1993), intitulado “Contribuições para um repensar ... a educação algébrica elementar”. Nesse 

artigo, os autores apresentam alguns elementos que promovem uma reflexão sobre o ensino 

da álgebra na educação básica, a partir de uma análise comparativa entre as concepções da 

álgebra, obtidas a partir do seu desenvolvimento histórico, e as concepções de educação 

algébrica, manifestadas ao longo da história do ensino da matemática. Ao estabelecerem essa 

comparação, Fiorentini et al. (1993) concluem que as primeiras tendem a priorizar a 

linguagem em detrimento do pensamento; já as últimas acabaram enfatizando o ensino da 

linguagem algébrica em detrimento da construção do pensamento algébrico e de sua 

linguagem.    

Em razão disso, os autores propõem um repensar da educação algébrica através do 

estudo da relação, que se estabelece entre o pensamento e a linguagem.  

 

Acreditamos subsistir entre o pensamento algébrico e a linguagem não uma relação 
de subordinação, mas uma relação de natureza dialética, o que nos obriga, para 
melhor entendê-la, colocar a questão de quais seriam os elementos caracterizadores 
de um tipo de pensamento que poderia ser qualificado como algébrico 
(FIORENTINI et al. 1993, p. 85).    

 

Para Fiorentini et al. (1993), a realização de atividades exploratórias investigativas, 

planejadas pelo professor, pode fazer com que os alunos desenvolvam o pensamento 

algébrico. A fim de estabelecer a caracterização desse tipo de pensamento, Fiorentini et al. 

(1993) assinalam alguns elementos caracterizadores do pensamento algébrico, como, por 

exemplo, percepção de regularidades e de aspectos invariantes, tentativa de expressar a 

estrutura de uma situação-problema e a presença de algum tipo de processo de generalização.  

Vale aqui lembrar que essa visão em relação ao desenvolvimento do pensamento 

algébrico está alinhada à concepção de Lins e Gimenez (2006), quando sugerem que o ensino 
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da álgebra se desenvolva através de atividades didáticas que levem os alunos a pensarem 

algebricamente.    

A pesquisa apresentada nesta dissertação baseou-se na premissa de que o ensino da 

álgebra não se reduz ao manuseio de diversas técnicas manipulatorias ou do simbolismo 

formal, pelo contrário, a aprendizagem da álgebra se dá através do desenvolvimento do 

pensamento algébrico, mediante a exposição do aluno a uma variedade de situações que 

envolvem relações, regularidades, variação, generalização, justificação, modelação, etc.  

Com base nos argumentos expostos, acreditamos ser possível promover o 

desenvolvimento do pensamento algébrico explorando situações-problema cuidadosamente 

planejadas. Portanto, na sequência, procedemos à análise das atividades desenvolvidas pelos 

professores durante a realização do curso “Aritmética Modular na Educação Básica”, dessa 

forma, identificando elementos caracterizadores do pensamento algébrico. Dentre eles: 

� estabelecimento de relações ou comparações entre expressões; 

� percepção e expressão das estruturas de uma situação-problema; 

� produção de mais de um modelo para uma mesma situação-problema; 

� produção de vários significados para uma mesma expressão; 

�  interpretação de uma igualdade como equivalência entre duas grandezas ou entre duas 

expressões numéricas;  

� transformação de uma expressão aritmética em outra mais simples;  

� desenvolvimento de algum tipo de processo de generalização;  

� percepção e demonstração de regularidades ou invariâncias;  

� desenvolvimento ou elaboração de uma linguagem mais concisa ou sincopada ao 

expressar-se matematicamente (FIORENTINI et al., 2005). 

Com base na literatura consultada, neste capítulo, procurou-se montar um panorama 

dos principais trabalhos que fundamentam esta pesquisa. Foi dada preferência aos estudos que 

discutem as diferentes concepções da álgebra e a relação com o pensamento algébrico. Dessa 

forma, verificou-se que existe um consenso, entre os pesquisadores, para que o ensino da 
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álgebra privilegie o envolvimento dos alunos em tarefas de cunho exploratório ou 

investigativo (situações-problema).  

Em suma, cremos que o ensino da álgebra na educação básica deve se iniciar logo nos 

primeiros anos de escolaridade, valorizando o desenvolvimento do pensamento algébrico 

através do estudo das sequências, das regularidades, dos padrões geométricos e das relações 

numéricas. Assim, a álgebra é vista como uma disciplina multifacetada, ou seja, com 

aplicações nos diferentes campos da matemática. Como veremos a seguir, os resultados do 

estudo fazem-nos concordar com Ponte (2006), o qual propõe tornar o pensamento algébrico 

uma orientação transversal do currículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3 ARITMÉTICA MODULAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Esta pesquisa investigou como o estudo da aritmética modular, baseado em situações-

problema, pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico dos 

professores de matemática. Para tanto, o estudo foi dividido em quatro etapas: levantamento 

bibliográfico e preparação do curso de extensão “Aritmética Modular na Educação Básica”; 

convocação dos professores de matemática e desenvolvimento do primeiro curso; adaptações 

e realização do segundo curso; análise e redação dos resultados. Neste capítulo, expomos as 

opções metodológicas adotadas, descrevemos o perfil dos sujeitos da pesquisa, apresentamos 

os instrumentos para coleta de dados e as justificativas para essas escolhas, dessa forma, 

ilustrando cada etapa do trabalho.  

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A metodologia do estudo foi qualitativa, adotando uma abordagem conhecida como 

pesquisa-ensino, ou seja, uma pesquisa que é “realizada durante e como ato docente pelo 

profissional responsável por essa docência” (PENTEADO, 2010, p. 36). Para a autora esta 

abordagem possui como objetivo a vivência de condutas investigativas na prática do ensino 

que permitem exercê-las como um processo criativo do saber docente.     

De acordo com Penteado (2010), a motivação da pesquisa-ensino é o desejo de 

transformação da prática docente. A autora enumera cinco objetivos a serem alcançados 

através da pesquisa-ensino. São eles: 1) qualificar a prática docente em processo de formação 

contínua, 2) qualificar a prática de pesquisa em processo de formação contínua, 3) transformar 

o professor, 4) transformar o pesquisador e 5) contribuir com a construção de uma teoria de 

docência com sólida fundamentação e referendada na ação. 

A pesquisa-ensino, como descrita, diferentemente de outros métodos de pesquisa 

científicos, é realizada pelo professor-pesquisador11 do ensino básico, durante a prática 

docente e junto de seus alunos, com o objetivo de transformar sua prática e aprimorar a 

qualificação profissional. Penteado (2010) destaca que esse tipo de pesquisa tem ocorrido 

                                                 
11 Professor-pesquisador é aquele que, ao ensinar, pesquisa seu ensino; toma conhecimento sobre o ensino e 
sobre a prática docente como cerne do seu ofício (PENTEADO, 2010, p.39).     
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através dos cursos de pós-graduação, com a orientação do pesquisador-professor12, 

culminando na elaboração dos registros teóricos, por meio das dissertações defendidas.     

Com base no que foi exposto, acreditamos que a pesquisa-ensino propicia uma 

conexão entre as teorias acadêmicas e a prática docente realizada em sala de aula. Esta 

abordagem alinha-se às perspectivas do mestrado profissional em ensino de ciências e 

matemática, portanto pareceu-nos adequada para a investigação da questão proposta neste 

estudo.  

 

3.2 CAMPO EMPÍRICO 

 

3.2.1 Locus do Estudo 

 

Os dados foram coletados durante dois cursos de formação continuada para 

professores realizados, respectivamente, na Secretaria Municipal de Educação de Duque de 

Caxias e na Escola de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades da UNIGRANRIO.  

 

3.2.2 Participantes 

 

Dez professores de matemática participaram do estudo. Utilizamos nomes fictícios 

para garantir a confidencialidade dos dados. Todos os dados apresentados (idade, estado civil, 

formação e trajetória acadêmica, experiência profissional, quantidade de empregos, outra 

atividade profissional e carga de trabalho semanal) referem-se às informações prestadas 

através de um questionário respondido no primeiro dia de aula dos dois cursos.  

Dentre os participantes, havia oito professores e duas professoras. A faixa etária ficou 

na média de 31 a 40 anos. A maioria dos participantes estudara em instituições públicas 

durante toda a formação (educação básica e superior). Nove participantes lecionavam em 

escolas da rede pública (municipal e estadual) e seis professores atuavam tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio e possuíam considerável experiência. O tempo médio de 

trabalho dos participantes como professores era de 11 a 20 anos.  A metade dos professores 

trabalhava mais que 30 horas por semana, indicando que estes docentes possuem uma longa 

                                                 
12 Pesquisador-professor é o professor acadêmico que tem por ofício ensinar a pesquisar e produzir 
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jornada, atuando em mais de um estabelecimento de ensino. O professor Marcelo, por 

exemplo, trabalhava 60 horas por semana. Alguns deles (40%) exerciam atividades de gestão 

fora da sala de aula, como é o caso do professor Renato, que coordenava um dos projetos de 

aceleração de aprendizagem da Prefeitura de Duque de Caxias. É interessante ressaltar que 

sete professores já haviam participado de cursos de formação continuada, indicando o 

interesse e, em alguns casos, a necessidade de continuar os estudos após a graduação.   

O quadro a seguir sintetiza as informações acadêmicas dos dez professores que 

participaram da pesquisa.  

 

Quadro 1 - Dados acadêmicos dos participantes da pesquisa 

Formação (Ensino Básico) 
Escola Pública                                             

60% 
Escola Particular                                         

10% 
Escola Pública/Particular                            

30% 
Formação (Ensino Superior) 

Instituição Pública                                       
50% 

Instituição Privada                                       
40% 

Instituição Pública/Privada                          
10% 

Local de Trabalho 
Rede Pública                                                

50% 
Rede Privada                                                

10% 
Rede Pública e Privada                                

40% 
Segmento em que Atua 

Fundamental                                                 
30% 

Médio                                           
10% 

Fundamental e Médio                                   
60% 

Tempo de Magistério 
Menos de 5 anos                                           

20% 
6 a 10 anos                                                    

30% 
11 a 20 anos              

50% 
Acima de 20 anos                                           

0% 
Carga de Trabalho por Semana 

Menos de 20h/a                                            
30% 

20 a 30h/a                                                   
20% 

30 a  40h/a                                                     
30% 

Acima de 40h/a                                            
20% 

Exerce outra Atividade Pedagógica 
Sim                                                                
40% 

Não 
60% 

Realizou cursos de Formação Continuada                                                             70% 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Considerando se tratar de uma pesquisa qualitativa, incluímos, a seguir, uma descrição 

breve do perfil de cada um dos participantes do estudo. Acreditamos que estas informações 

sejam úteis para compreendermos as análises posteriores sobre o desenvolvimento do 

pensamento algébrico e aritmético.  

                                                                                                                                                         

conhecimento sobre o que pesquisa (PENTEADO, 2010, p. 39).   
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Quadro 2 - Breve descrição do perfil dos participantes da pesquisa 
Nome do 

participante 
Principais características 

Renato Tem 31 anos, casado e sem filhos. Cursou o ensino básico em escola particular, onde o ensino 
médio foi técnico-profissionalizante. Fez licenciatura plena em matemática numa instituição 
pública. Trabalha como professor há treze anos e atualmente leciona, tanto na rede pública 
quanto na privada. Atua no segmento do ensino fundamental e médio. Tem uma carga 
semanal de trabalho em sala de aula de 30 horas/aula. Além de trabalhar como professor, 
exerce a função de coordenador do projeto “Conseguir”, junto à Secretaria de Educação de 
Duque de Caxias. Esse projeto tem como objetivo melhorar o rendimento escolar de 
estudantes dos anos finais do primeiro e segundo segmento do ensino fundamental, visando a 
elevação do IDEB e reduzir o índice de retenção e evasão escolar. Como formação continuada 
fez o curso de formação de formadores Gestar II (UNB-Brasília) e um curso de 
aperfeiçoamento no IMPA.   

Marcelo Tem 36 anos, casado e com 1 filho. Cursou o ensino fundamental em escola pública e o ensino 
médio em escola particular. Fez licenciatura plena em matemática em instituição pública. 
Realizou curso de aperfeiçoamento no IMPA e mestrado em modelagem computacional na 
UERJ. Atua como professor há 15 anos e trabalha na rede pública com ensino fundamental e 
médio e na rede privada com o ensino superior. Trabalha cerca de 60 horas/aula por semana.  

Fred Tem 33 anos, solteiro. Sempre estudou em escola pública, fez o ensino médio técnico-
profissional. Cursou licenciatura plena em matemática em instituição pública. Atua como 
professor há 6 anos na rede pública com turmas do ensino fundamental e médio, tem uma 
carga de 36 horas/aula por semana. Além de trabalhar como professor, exerce a função de 
colaborador da elaboração de material didático para o 8º ano de escolaridade, no projeto 
“Conseguir”, junto à Secretaria de Educação de Duque de Caxias. Realizou como formação 
continuada um curso de extensão “Geometria Dinâmica” na PUC-RJ. Recentemente ingressou 
no mestrado em Ensino de Ciências e Matemática do CEFET-RJ.  

Beto Tem 40 anos, casado e com 1 filho. Fez o ensino básico parte em escola pública, parte em 
escola particular. Cursou licenciatura plena em matemática numa instituição pública. Leciona 
há dez anos na rede pública com turmas do ensino fundamental. Trabalha cerca de 36 
horas/aula por semana. Realizou como formação continuada um curso especialização em 
matemática. Além de trabalhar como professor, exerce a função de técnico de assuntos 
universitários em uma universidade particular.  

Luiz Tem 35 anos, casado e com 2 filhos. Sempre estudou em escolas públicas, fez o ensino médio 
regular e licenciatura plena em matemática. Leciona há dez anos e atualmente atua nos ensinos 
fundamental e médio, em escolas da rede pública e privada. Sua carga de trabalho é de 58 
horas/aula por semana. Além de trabalhar como professor, exerce a função de colaborador da 
elaboração de material didático para o 8º ano de escolaridade, no projeto “Conseguir”, junto à 
Secretaria de Educação de Duque de Caxias. Afirmou nunca ter realizado curso de formação 
continuada.      

Andréia Tem 40 anos, casada e com dois filhos. Cursou o ensino básico em instituição pública, 
cursando o ensino médio técnico-profissionalizante. Fez licenciatura plena em matemática na 
rede privada. Leciona há 20 anos e atualmente trabalha, tanto na rede pública quanto na 
privada, com turmas do ensino fundamental e médio. Tem uma carga de trabalho de 36 
horas/aula por semana. Como formação continuada realizou uma Pós-graduação (lato-sensu) 
em educação matemática. 

Gabriela Tem 26 anos, casada e uma filha. Fez o ensino básico, parte em escola pública, parte em 
escola privada. O mesmo aconteceu na graduação, cursou licenciatura plena em matemática, 
parte em instituição pública, parte em instituição particular. Leciona há três anos e atualmente 
trabalha na rede pública com o ensino médio. Possui uma carga de 16 horas/aula por semana. 
Como formação continuada está cursando uma Pós-graduação (lato sensu) em Ensino de 
Matemática.  
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Nome do 
participante 

Principais características 

Jorge Tem 28 anos, é casado e tem um filho. Cursou o ensino básico em escola particular. O ensino 
médio foi na modalidade educação para jovens e adultos (antigo supletivo). Fez licenciatura 
plena em matemática na rede privada. Trabalha como professor há dois anos na rede privada 
com turmas do ensino fundamental. Tem uma carga de trabalho de 22 horas/aula por semana. 
Não realizou cursos de formação continuada.  

Pedro Tem 43 anos é solteiro e possui um filho. Fez o ensino básico em escola pública. Cursou 
licenciatura plena em matemática em instituição privada. Leciona há dois anos na rede pública 
com turmas do ensino fundamental. Trabalha cerca de 15 horas/aula por semana. Não possui 
cursos de formação continuada.  

João Tem 57 anos, casado e um filho. Estudou todo ensino básico em escola pública e na graduação 
fez licenciatura plena em matemática na rede privada. Atua como professor há 17 anos e 
atualmente trabalha na rede pública com turmas do ensino fundamental. Tem uma carga 
semanal de trabalho de 15 horas/aula. Como formação continuada realizou o curso de 
extensão “Indisciplina na escola”.     

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

3.2.3 A Coleta dos Dados 

 

O processo de coleta de dados pode ser dividido em três etapas: (1) levantamento 

bibliográfico e preparação do curso de extensão “Aritmética Modular na Educação Básica”; 

(2) convocação dos professores de matemática para participarem do curso e desenvolvimento 

do primeiro curso; (3) realização de melhorias e adaptações para o segundo curso, convocação 

dos professores e realização do segundo curso.  

Primeira etapa: levantamento bibliográfico e preparação do curso de extensão 

“Aritmética Modular na educação básica”   

Esta fase ocorreu entre setembro de 2009 e outubro de 2010. Inicialmente, realizamos 

um levantamento bibliográfico a fim de aprofundar o conhecimento sobre o tema e delinear o 

objeto de pesquisa. Nesse levantamento bibliográfico foram incluídos trabalhos sobre a 

formação do professor de matemática, estudos que discutem a relevância da teoria dos 

números na educação básica e o desenvolvimento do pensamento  aritmético e algébrico.  

Paralelamente à revisão bibliográfica, foi executado o levantamento das atividades 

didáticas que envolvem o conceito de congruência módulo m. Identificamos, então, algumas 

aplicações desse conteúdo no cotidiano dos alunos e professores e, mediante esta informação, 

elaboramos uma série de situações-problema baseadas na aritmética modular com o objetivo 

de promover o pensamento aritmético e algébrico dos professores de matemática. É 

importante destacar que à medida que o trabalho foi avançando e os experimentos sendo 
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realizados, houve a necessidade de novos referenciais teóricos, portanto o levantamento 

bibliográfico se estende até a última fase do estudo.  

Segunda etapa: convocação dos professores de matemática e realização do primeiro 

curso 

Esta fase ocorreu entre outubro de 2010 e dezembro de 2010. No primeiro momento, 

convidamos os professores da rede municipal de Duque de Caxias para participarem do curso 

de extensão “Aritmética Modular na educação básica”. Essa escolha justifica-se devido à 

localização da universidade e à estreita relação entre a UNIGRANRIO e a Secretaria 

Municipal de Educação de Duque de Caxias. Com o objetivo de fazer a convocação dos 

professores da rede, entramos em contato com a Subsecretária Adjunta de Planejamento 

Pedagógico, Professora Myrian Medeiros.  

A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, mesmo reconhecendo a 

necessidade de ações colaborativas (como a proposta do nosso trabalho) na formação dos 

professores, destacou a dificuldade para liberação dos profissionais para esse fim. No entanto  

comprometeu-se a fazer a divulgação nas escolas da rede, motivando os professores 

interessados a fazerem o curso no contraturno13.  

O primeiro curso foi realizado nos dias 15, 21 e 22 de dezembro de 2010, contou com 

5 (cinco) professores de matemática da rede municipal de Duque de Caxias (voluntários) e 

teve como carga horária 12horas/aula. O curso foi realizado em três encontros de 4h/a cada, 

no período da manhã (08h às 12h). O primeiro encontro ocorreu em uma das salas do curso de 

Mestrado em Ensino das Ciências da UNIGRANRIO, os dois seguintes, em uma sala de 

reunião da Secretaria de Educação da Prefeitura de Duque de Caxias.  

O curso foi dividido em dois momentos, o primeiro constava no desenvolvimento de 

atividades que exploravam intuitivamente o conceito de congruência módulo m e tinham 

como objetivo identificar as estratégias de resolução utilizadas pelos professores. Conforme 

os participantes familiarizavam-se com os problemas, os conceitos eram formalizados e, 

então, deduzidas algumas propriedades. O segundo momento foi composto por problemas que 

exploravam os conceitos e as propriedades vistas anteriormente através de aplicações da 

aritmética modular, tanto no ambiente escolar quanto em situações do cotidiano. Todas as 

questões foram elaboradas com o objetivo de promover o pensamento aritmético e algébrico.  

                                                 
13 Turno de folga, ou seja, horário em que os professores não estão em sala de aula.  
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Terceira etapa: realização de melhorias e adaptações para o segundo curso, 

convocação dos professores e desenvolvimento do segundo curso.  

As experiências vivenciadas durante o primeiro curso possibilitaram o aprimoramento 

da proposta para o segundo curso. Houve adaptação das atividades e aumento na quantidade 

de encontros, que passou de três para cinco. Entendemos que seria interessante dispor de mais 

tempo com os professores para que fosse possível explorar as situações didáticas14 geradas 

pelas atividades propostas. Além disso, foram elaborados novos problemas baseados no 

conceito de congruência módulo m, que abordam assuntos relativos ao dia a dia do professor 

em sala de aula, como, por exemplo, os critérios de divisibilidade e a prova dos nove. Os 

problemas que exploram as aplicações da aritmética modular também foram aprimorados. 

A fim de atrair mais participantes, o segundo curso foi disponibilizado em três 

diferentes horários (manhã, tarde e noite). O convite também foi estendido aos professores de 

matemática da rede estadual de educação que trabalhavam no município de Duque de Caxias, 

por meio da Coordenadoria Regional Metropolitana V. Convém ressaltar que a Coordenadoria 

Regional Metropolitana V adotou a mesma postura da Secretaria Municipal de Educação de 

Duque de Caxias, manifestando a dificuldade para liberação dos professores, 

comprometendo-se apenas a fazer a divulgação nas escolas da rede.   

O segundo curso, “Aritmética Modular na Educação Básica”, contou com 5 (cinco) 

professores de matemática (voluntários) e teve como carga horária total 20 horas/aula, sendo 

15h/a presenciais realizadas em cinco encontros de 3h/a cada, durante os dias 14, 16, 18, 21 e 

23 de março de 2011. Incluiu também 5h/a de atividades extras, compostas por desafios e 

problemas para serem resolvidos em casa. 

Em relação à dinâmica do curso, procuramos manter o que foi feito no primeiro. As 

atividades iniciais exploravam intuitivamente o conceito de congruência módulo m e, aos 

poucos, foram sendo formalizados os conceitos e deduzidas algumas propriedades. Na 

sequência, propusemos problemas que exploravam as aplicações da aritmética modular no 

ambiente escolar e situações do cotidiano.  

 

                                                 
14 É 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, 2008, p. 28). 
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3.2.4 Instrumentos para Coleta de Dados 

 

Neste estudo, foram utilizados como instrumentos para coleta de dados: a) 

questionários (um para o levantamento do perfil dos participantes e outro para avaliação do 

curso); b) observação do curso de formação continuada (caderno de campo, gravação de áudio 

e vídeo); c) documentos (resoluções das atividades desenvolvidas nas aulas). 

O quadro, a seguir, sintetiza os instrumentos utilizados e o objetivo de sua utilização 

na pesquisa. 

  

Quadro 3 - Quadro de instrumentos de coleta de dados 

Instrumentos de coleta 
de dados 

Objetivo no Estudo 

Questionário diagnóstico 
 

Traçar um perfil dos participantes do estudo.  

Atividades para solução de 
problemas 

Identificar os diferentes processos de resolução usados pelos professores, 
reconhecendo os tipos de estratégias e os conhecimentos que mobilizam.  

Observação participante Ajudar na compreensão das atitudes e dos procedimentos adotados pelos 
participantes no desenvolvimento das atividades.  

Questionário avaliativo  
 

Conhecer a opinião dos participantes em relação ao curso.  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Questionários 

Durante este estudo, dois questionários foram aplicados: um diagnóstico (logo no 

primeiro dia de aula com o objetivo de traçar o perfil dos participantes); e o outro avaliativo 

(ao final do curso para conhecer a opinião dos professores em relação ao curso).  

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2009), o questionário é um dos instrumentos 

mais tradicionais de coleta de dados e consiste em uma série de perguntas que podem ser 

fechadas (quando apresenta alternativas para as respostas), abertas (quando não apresenta 

alternativas para resposta) e mistas (quando combina perguntas fechadas e abertas). Neste 

trabalho, optou-se pelo modelo misto em ambos os questionários.    

 

Documentos 

Todas as atividades desenvolvidas pelos participantes durante os encontros foram 

recolhidas com o objetivo de conseguir informações que caracterizassem o desenvolvimento 
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do pensamento aritmético e algébrico. Esses dados complementaram aqueles obtidos pelo 

caderno de campo e gravações de áudio e vídeo.   

Ao procurar resolver uma atividade, os participantes registraram a estratégia adotada, 

manifestaram dúvidas e dificuldades, evidenciando, assim, o que compreenderam da tarefa. 

Portanto esse tipo de documento permitiu a análise dos processos de resolução usados pelos 

professores, auxiliando no reconhecimento dos tipos de estratégias, assim como dos 

conhecimentos mobilizados.     

 

Observação Participante 

Segundo Lüdke e André (1986), a observação participante pode ser usada como 

principal método de investigação ou pode ser associada a outras técnicas de coleta. Ela 

permite ao observador verificar de perto as verdadeiras concepções dos sujeitos em relação ao 

objeto pesquisado. Neste estudo, a observação participante foi realizada durante o curso de 

formação continuada e registrada através de um caderno de campo e de gravações de áudio e 

vídeo.  

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2009), o caderno de campo é um dos 

instrumentos mais ricos de coleta de dados durante o trabalho de campo. Este instrumento é 

constituído de duas partes, uma descritiva e outra reflexiva. A parte descritiva compreende: 

descrição dos sujeitos; reconstrução dos diálogos; descrição do local; descrição de eventos 

especiais; descrição das atividades; comportamento do observador. A parte reflexiva 

constitui-se de opiniões pessoais, tais como ideias, impressões, surpresas, dúvidas, decepções 

e outros sentimentos do pesquisador.  

Em relação à gravação de áudio e vídeo, dispúnhamos de uma filmadora e para 

realização da filmagem contamos com a ajuda de uma aluna bolsista de iniciação científica. 

Algumas diretrizes foram estabelecidas para a filmagem dos eventos do curso, tais como 

prioridade para o comportamento dos participantes, discussão e reflexões. A câmera ficou 

parada, no tripé, em ângulo aberto que incluía todos os alunos em sala. Salientamos que tanto 

a filmagem quanto a gravação de áudio são ferramentas auxiliares no processo de coleta de 

dados da pesquisa, portanto tiveram como objetivo auxiliar no registro das observações. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 
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Nesse estudo, os processos de coleta e de análise dos dados não ocorreram em 

momentos completamente distintos. Tal como ressalta Fiorentini e Lorenzato (2009), em uma 

pesquisa qualitativa, muitas vezes, estas duas ações ocorrem simultaneamente. Segundo esses 

autores, a análise começa, frequentemente, logo após o início da coleta dos dados, 

possibilitando a realização de adaptações e melhorias para os momentos seguintes. Entretanto 

a análise foi realizada de um modo mais sistemático, após a coleta de todos os dados.  

Com base em Fiorentini e Lorenzato (2009), o processo de análise envolveu duas 

fases, (1) organização do material disponível e classificação em categorias; (2) busca por 

relações entre essas categorias e a questão da investigação. A análise realizada durante a 

primeira fase assumiu um caráter mais geral, tendo como principal objetivo organizar toda a 

informação de modo a obter uma perspectiva da totalidade dos dados. Dessa análise 

emergiram três categorias: promoção do pensamento aritmético e algébrico; lacunas no 

conhecimento matemático dos professores, quanto às propriedades das operações com os 

inteiros; dificuldade dos professores com a demonstração matemática.  

Uma vez definidas as categorias, foi dado prosseguimento à análise adotando um 

percurso vertical, onde cada uma das categorias é analisada separadamente. Ao término da 

análise de cada categoria, foi realizado um confronto entre elas, tentando produzir resultados e 

conclusões consistentes relacionadas com as questões da pesquisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

4 ARITMÉTICA MODULAR E A PROMOÇÃO DO PENSAMENTO 

ARITMÉTICO E ALGÉBRICO: UMA ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOCENTE 

NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Neste capítulo, descrevemos a análise das atividades desenvolvidas com os 

professores, durante a realização de dois cursos de formação continuada. A organização das 

informações e a descrição dos experimentos possibilitaram a classificação dos dados em três 

categorias de análise: promoção do pensamento aritmético e algébrico; lacunas no 

conhecimento matemático dos professores quanto às propriedades das operações com os 

inteiros; e dificuldade dos professores com a demonstração matemática. Dessa forma, 

procuramos responder aos objetivos deste estudo estabelecendo uma relação entre essas 

categorias e os objetivos propostos.  

 

4.1 AS ATIVIDADES PROPOSTAS E A PROMOÇÃO DO PENSAMENTO 

ARITMÉTICO E ALGÉBRICO 

 

Partindo de uma perspectiva de ensino que privilegia o desenvolvimento do 

pensamento matemático, conforme abordado no Capítulo 2, a pesquisa em foco sugere que 

um curso de formação continuada, baseado no conceito da aritmética modular, atrelado à 

implementação da metodologia de ensino resolução de problemas, pode contribuir para a 

promoção do pensamento aritmético e algébrico entre os professores de matemática.  

No que tange ao desenvolvimento do pensamento aritmético, tal como salienta Lins e 

Gimenez (2006), intencionamos observar as estratégias de resolução e o modo como os 

professores interpretam os problemas, identificando elementos que caracterizam o 

pensamento aritmético, como o estabelecimento de generalizações e dedução de regras a 

partir da observação de padrões numéricos, compreensão adequada do sistema de numeração, 

da relação de equivalência e das propriedades das operações matemáticas.  

Algumas atividades desenvolvidas durante os cursos exploraram tanto a promoção do 

pensamento aritmético quanto algébrico, alinhando-se à perspectiva de Lins e Gimenez 

(2006), que propõem a coexistência da educação aritmética com a educação algébrica, de 

modo que uma esteja implicada no desenvolvimento da outra. No entanto, para a análise do 



70 

 

 

desempenho dos professores quanto ao desenvolvimento do pensamento aritmético, 

contribuíram essencialmente os dados das listas de atividades 1, 2, 3 e 4.  

Em relação ao desenvolvimento do pensamento algébrico, com base em Fiorentini et 

al.(2005), foram analisadas as estratégias de resolução dos professores procurando identificar 

aspectos caracterizadores do pensamento algébrico, como representar e analisar situações 

matemáticas e estruturas usando símbolos algébricos; produzir modelos para representar e 

expressar uma situação-problema; desenvolver algum tipo de generalização, realizar 

demonstração de regularidades ou invariâncias e desenvolver e elaborar uma linguagem mais 

concisa e sincopada ao expressar-se matematicamente. Para análise do desempenho dos 

professores quanto ao desenvolvimento do pensamento algébrico, utilizamos os dados 

provenientes das listas de atividades 2, 3, 4, 9 e 10.    

É preciso ressaltar que durante o desenvolvimento do curso foi possível perceber que 

os professores apresentaram deficiências conceituais quanto às restrições das operações com 

os inteiros e a validade de suas propriedades básicas. Apesar da compreensão dessas 

propriedades constituírem aspectos do pensamento aritmético, tal como defendem Lins e 

Gimenez (2006) e Portanova (2005), o alto índice de erros encontrado nas atividades que 

exploram as propriedades das operações com os inteiros contribuiu para que resolvêssemos 

analisá-las separadamente. Tendo em vista o fato de grande parte do currículo do ensino 

básico estar pautado no estudo dos conjuntos dos números naturais e inteiros, a constatação 

dessas deficiências revela graves limitações no desempenho desses professores em sala de 

aula. Dessa forma, os dados provenientes da lista de atividade 5, contribuíram para identificar 

e analisar essas lacunas no conhecimento matemático dos professores.   

Consciente da importância da demonstração matemática no ensino básico, tal como 

ressaltam Resende (2007) e D’Amore (2007), durante o planejamento do curso “Aritmética 

Modular na Educação Básica”, foram elaborados alguns problemas com a finalidade de 

trabalhar as bases teóricas que orientam o estudo desse conceito matemático através da 

demonstração de algumas propriedades da aritmética modular. Inicialmente, essas atividades 

seriam analisadas como um dos elementos caracterizadores do pensamento algébrico, 

conforme sugerem Fiorentini et al. (2005), entretanto, devido à dificuldade apresentada pelos 

professores no desenvolvimento desses problemas, optamos por analisá-las separadamente. 

Sendo assim, as informações obtidas através da resolução dos desafios 1 e 3, assim como os 

problemas 7 (lista de atividade 3), 10 (lista de atividade 4) e 14 (lista de atividades 6) 

contribuíram para análise do desempenho dos professores quanto à demonstração matemática. 
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Em virtude da quantidade de atividades desenvolvidas ao logo dos dois cursos de 

formação continuada, “Aritmética Modular na Educação Básica”, não foram utilizados todos 

os problemas no processo de análise.  

Na sequência, expomos os problemas que melhor respondem às questões da pesquisa, 

assim como aqueles que se revelaram importantes para o estudo, de acordo com a 

classificação das categorias de análise. As atividades descritas neste capítulo podem ser 

encontradas no Caderno de Atividades, no Apêndice C. 

 

4.2 PROMOÇÃO DO PENSAMENTO ARITMÉTICO E ALGÉBRICO   

 

Nesta seção dispomos a análise de seis problemas que compõem a categoria de análise 

promoção do pensamento aritmético e algébrico: problema 1 (calendário), problema 3 

(empresa de lixo), problema 4 (soma de classes), problema 8 (multiplicação de classes), 

problema 17 (criptografia) e problema 18 (códigos de barra).  

Inicialmente, apresentamos um quadro que sintetiza o desempenho dos professores 

frente aos problemas citados.  

 

Quadro 4 - Desempenho dos professores na resolução das atividades propostas 

Atividades/problemas 
Alcançou 

plenamente os 
objetivos propostos 

Alcançou 
parcialmente os 

objetivos propostos 

Alcançou 
superficialmente os 
objetivos propostos 

Não alcançou os 
objetivos 
propostos 

Problema 1 2  3 2 3 

Problema 3 1 7 2 _ 

Problema 4 5 2 3 _ 

Problema 8 8 2 _ _ 

Problema 17 _ 8 2 _ 

Problema 18 _ 7 3 _ 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Lista de Atividades 1:  Problema 1 (calendário) 

Esse problema que elaboramos explora a relação entre os dias da semana e a aritmética 

modular. Por se tratar de uma aplicação do conceito de congruência módulo m, procuramos 

verificar se os professores utilizariam esse conceito na sua resolução. Esta questão promove o 

pensamento aritmético à medida que possibilita o reconhecimento de um padrão no 
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comportamento dos dias da semana e permite, a partir dessa regularidade, que se estabeleça 

uma generalização para, então, resolver o problema.  

Dos dez professores, três demonstraram dificuldades em compreender as relações 

presentes no problema e não conseguiram resolvê-lo. Dentre as soluções apresentadas, 

nenhuma delas fez uso ou menção ao conceito de congruência módulo m, no entanto os 

procedimentos e as estratégias utilizadas baseavam-se no resto da divisão de dois números 

inteiros.  

 

Figura 1 – Resolução do problema 1 (calendário) - Professor Marcelo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O professor Marcelo procurou justificar sua resposta exemplificando a relação 

existente entre resto da divisão por sete e a possibilidade ou não das datas caírem no mesmo 

dia da semana. Esse procedimento revela um processo de generalização para o padrão de 

comportamento dos dias da semana, por exemplo, sabe-se que o sétimo dia do ano de 2010 foi 

uma quinta-feira, então, o décimo quarto dia de 2010, também, foi uma quinta-feira, assim 

como o vigésimo primeiro dia, o vigésimo oitavo, ou seja, de um a trezentos e sessenta e 

cinco, todos os múltiplos de sete caíram em uma quinta-feira. A partir dessa generalização, 

fica claro que, independente da data solicitada, a relação sempre é válida, portanto é possível 

determinar, facilmente, se as datas caem ou não no mesmo dia da semana. 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Figura 2 - Resolução do problema 1 (calendário) - Professor Beto 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O professor Beto utilizou uma estratégia diferente, como entre uma data e outra  

passaram-se 199 dias e 3287199 +⋅= , isto quer dizer que se passaram vinte e oito semanas 

completas e mais três dias, portanto, com certeza, as duas datas não caem no mesmo dia de 

semana.  

Aqui é importante destacar os níveis de generalização atingidos com o problema. 

Enquanto a primeira solução demonstrou certa preocupação em garantir que o procedimento 

de resolução adotado produzisse resultados válidos independente da situação proposta, ou 

seja, para qualquer data solicitada; a segunda solução restringiu-se ao caso específico 

proposto pelo problema. De qualquer forma, para resolver esse problema foi preciso 

reconhecer uma regularidade e, a partir dessa regularidade, estabelecer uma generalização, 

portanto o objetivo de promover o pensamento aritmético foi atingido.   

 

Problema 3 (Empresa de lixo) 

Esse problema, que também elaboramos, está baseado na congruência módulo 7. Essa 

tarefa tem um cunho exploratório onde os participantes necessitam reconhecer, descrever e 

generalizar padrões e regularidades. Consiste em uma tabela que informa como é feita a 

distribuição das áreas para a coleta de lixo. Ao questionar a localização de uma área que não 

pode ser visualizada na tabela, implicitamente, comunica-se que existem relações gerais e, por 

conseguinte, que estas podem ser generalizadas. Da mesma forma que ao solicitar a 

localização de uma área, tantas linhas acima ou abaixo de outra, requer que os professores 

desenvolvam procedimentos aritméticos com o objetivo de resolver a tarefa, assim, a 

resolução passo a passo de cada etapa desse problema pode contribuir para o desenvolvimento 

do pensamento aritmético e algébrico, ademais, essa atividade permite que se explore o 

conceito de congruência módulo m e do algoritmo da divisão à medida que ambos são boas 

ferramentas para resolução do problema.      
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Nesse sentido, era esperado que os professores identificassem que os números estavam 

dispostos na tabela de acordo com o resto da divisão por sete e, então, estabelecessem a 

generalização dessa relação através do algoritmo da divisão, ou seja, os números da coluna do 

domingo eram da forma 17 +k , os números da coluna da segunda-feira eram da forma 

27 +k , da terça-feira da forma 37 +k  e assim por diante até a coluna do sábado, onde os 

números eram da forma )1(777 +=+ kk  ou q7 . Isso seria suficiente para resolver todas as 

questões do problema. A outra estratégia prevista exigiria uma familiaridade com o conceito 

de congruência módulo m à medida que os números pertencentes a uma mesma coluna são 

congruentes módulo 7.  

No desenvolvimento das três primeiras tarefas (letras a, b, c), todos os professores 

adotaram a divisão como estratégia de resolução, determinando a resposta de acordo com o 

resto encontrado nessa divisão. Isso mostra que os professores identificaram a relação 

existente entre o resto deixado pela divisão por sete e a disposição dos números na tabela. No 

entanto, nenhum dos participantes fez referência ao algoritmo da divisão ou ao conceito de 

congruência módulo m.  

 

Figura 3 - Resolução do problema 3 (Empresa de Lixo) - Professor Marcelo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nas tarefas seguintes (letras d, e, f), os procedimentos utilizados pelos professores 

diferiram um pouco uns dos outros. Enquanto a maioria continuou utilizando a divisão ou a 

multiplicação por sete para resolver as questões, três professores utilizaram o conceito de 

progressão aritmética. Apenas a resolução apresentada pelo professor Renato fez referência ao 

algoritmo da divisão. 
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Figura 4 - Resolução do problema 3 (Empresa de Lixo) - Professor Renato  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Aqui é importante destacar que o professor Renato, mesmo sem fazer referência 

explicitamente, utiliza o algoritmo da divisão como ferramenta para resolver o problema. 

Inicialmente, realiza a divisão por sete e identifica em que linha se encontra a área informada, 

depois, vai adicionando ou subtraindo uma unidade por vez no quociente da divisão até 

encontrar a área solicitada. Essa solução deixa evidente a relação entre o quociente da divisão 

por sete e a linha de uma determinada área. No entanto, essa relação não foi descrita na 

resposta da letra (g), onde o professor optou por responder em linguagem natural e só fez 

menção à relação do resto da divisão por sete e as colunas da tabela, ou seja, os dias da 

semana.  
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Figura 5 - Resolução do problema 3 (Empresa de Lixo) - Professora Andréia 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Já a professora Andréia, na letra g, identificou que o algoritmo da divisão rq +7  

constitui uma estrutura aritmética capaz de modelar e descrever a situação proposta pelo 

problema, onde r determina a coluna na qual o número pertence e 1+q  a linha que o número 

ocupa. Observe que assim ela estabeleceu uma generalização para a regularidade proposta 

pelo problema. De uma forma geral, o desempenho dos participantes na resolução da 

atividade foi considerado bom, ainda que a maioria dos professores não tenha conseguido 

estabelecer todas as relações presentes. Sendo assim, o objetivo de promover o pensamento 

aritmético e algébrico foi atingindo, além disso, tanto este problema quanto o anterior tiveram 

a finalidade de servir como introdução para a apresentação e formalização do conceito de 

congruência módulo m.  

 

Problema 4 (Soma de classes módulo m) e Problema 8 (multiplicação de classes 

módulo m) 

Estes dois problemas foram adaptados da apostila da OBEMEP-2006, Jurkiewicz, S. 

São baseados na congruência módulo 5 e módulo 7, respectivamente, e trabalham a soma e a 

multiplicação de classes módulo m. Essas atividades possuem um caráter exploratório, onde 

os participantes precisam reconhecer e generalizar regularidades e ainda desenvolver uma 

estrutura algébrica para justificar os resultados. Vale ressaltar que essa tarefa, além de dar 
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continuidade ao conteúdo proposto pelo curso, apresenta características dos problemas 

anteriores e possibilita a realização de pequenas demonstrações na validação das conjecturas 

propostas.   

No desenvolvimento do problema 4, apenas cinco professores demonstraram 

compreensão no tocante ao propósito da atividade, recorrendo ao algoritmo da divisão para 

estabelecer uma relação entre os números dispostos em uma mesma coluna e os números da 

forma  45,35,25,15,5 ++++ kkkkk .  

 

Figura 6 - Resolução do problema 4 (soma de classes módulo m) - Professor Renato 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao questionar-se a localização do resultado da soma entre colunas, sugere-se, 

implicitamente, que existe uma regularidade que pode ser generalizada. Na verdade, o 

problema propõe algumas conjecturas que precisam ser testadas e validadas por uma 

demonstração. Nesse sentido, a resolução apresentada pelo professor Renato, apesar de 

elementar do ponto de vista dos conhecimentos matemático que exige, mostra certa 

capacidade de argumentação e um entendimento significativo dos conteúdos matemáticos 

envolvidos, além de estar estruturada em uma linguagem adequada.   

Um dos professores procurou aplicar o conceito de congruência módulo m na 

resolução do problema.  
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Figura 7 - Resolução do problema 4 (soma de classes módulo m) - Professor Marcelo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Sobre a resolução do professor Marcelo é importante destacar que ele antecipou alguns 

resultados que ainda não haviam sido discutidos no curso. É o caso da validade da soma de 

classes módulo m. Além disso, dentro de certa formalidade, era preciso mostrar que os 

elementos de uma mesma coluna são congruentes módulo 5.  Isso poderia ter sido feito a 

partir da definição de congruência e da representação dos números pela forma rk +5 . 

Convém ressaltar que a demonstração da propriedade que garante a soma de classes módulo 

m foi realizada no problema 7.  

Nem todos os participantes atingiram o objetivo proposto pela atividade, alguns 

professores realizaram experiências ao acaso e com base na regularidade dos resultados 

encontrados, concluíram as conjecturas levantadas no problema.  
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Figura 8 - Resolução do problema 4 (soma de classes módulo m) - Professor João 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A resolução apresentada pelo professor João revela deficiências importantes na 

qualificação desses profissionais, pois habilidades consideradas necessárias para a prática 

docente, como capacidades de refutar, argumentar, provar e comunicar (expressar-se 

matematicamente) não foram manifestadas. Segundo Ponte, Brocado e Oliveira (2009), existe 

uma tendência, por parte dos alunos, em estabelecerem status de conclusão a suas conjecturas 

sem uma devida justificativa. Os autores advertem para a necessidade de o professor intervir e 

indicar a importância que uma demonstração tem na validação das conjecturas, sob o risco da 

atividade perder o sentido. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por sua vez, sugerem que 

no terceiro ciclo invista-se no desenvolvimento da argumentação, de modo que os alunos não 

se satisfaçam apenas com a produção de respostas e afirmações, mas assumam a atitude de 

sempre tentar justificá-las. Portanto é fundamental que o professor compreenda o caráter 

provisório das conjecturas, mesmo quando elas resistem a uma infinidade de testes. A 

situação que se apresenta é preocupante e aponta para graves limitações no conhecimento 

matemático desses professores.  

Dentre as dificuldades reveladas no desenvolvimento desse problema, destaca-se ainda 

a falta de familiaridade com a escrita matemática, ou seja, a forma de redigir e organizar os 

argumentos presentes nas justificativas das respostas. É essencial que o professor saiba 

expressar-se matematicamente.  
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Figura 9 - Resolução do problema 4 (soma de classes módulo m) - Professor Jorge 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Diferentemente da solução comentada em precedência, a apresentada pelo professor 

Jorge demonstra uma preocupação em tentar justificar os resultados, no entanto parece que ele 

não compreende muito bem o que é necessário fazer para provar as conjecturas propostas pelo 

problema. Além disso, conforme já detectado em atividades anteriores, existe uma tendência 

dos professores em optar pela linguagem natural na hora de justificar suas respostas. 

Acreditamos que a falta de familiaridade dos professores com o assunto abordado e o fato de 

não estarem habituados a desenvolver atividades como as propostas nesse curso contribuíram 

para a ocorrência dessas dificuldades.   

Em relação ao problema 8 (multiplicação de classes) - que difere do problema 4 (soma 

de classes) apenas quanto à operação envolvida - o mesmo serviu para consolidar a 

compreensão dos conceitos envolvidos e expandir os resultados para a operação 

multiplicação, visto que a correção e os comentários realizados durante o desenvolvimento da 

atividade anterior fizeram com que esse problema ficasse um pouco previsível.  
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Figura 10 - Resolução do problema 8 (multiplicação de classes módulo m) - Professora Andréia 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

É interessante destacar que, a partir do desenvolvimento dessa atividade, foi possível 

fazer com que os professores percebessem que a generalização dos resultados e a 

demonstração das conjecturas propostas garantem a validade da seguinte propriedade: o  resto 

da divisão, do produto de dois números inteiros a e b por outro número inteiro m > 1, depende 

apenas dos restos da divisão de a e de b por m e não desses números em si, e, então,  observe 

que essa propriedade também é válida na soma. Sendo assim, o objetivo de promover o 

pensamento aritmético a algébrico foi atingido.  

 

Problema 17 (Criptografia)  

Esse problema também o elaboramos e baseia-se na congruência módulo m, mais 

especificamente, módulo 26. Consiste, inicialmente, em propor um método capaz de codificar 



82 

 

 

e decodificar mensagens (criptografia). A partir disso, foram formuladas cinco questões que 

exploram a relação desse método com a aritmética modular. Tal atividade promove o 

pensamento algébrico, pois sua resolução prevê que o professor explore o conceito de 

congruência módulo m através da formulação de modelos capazes de representar e expressar o 

método de criptografia. Requer a elaboração e a validação de conjecturas.   

As primeiras tarefas (letra a, b) constam de duas mensagens que deveriam ser 

codificadas e, depois, decodificadas de acordo com o método de criptografia descrito no 

enunciado do problema. A finalidade dessas tarefas era fazer com que os professores se 

familiarizassem com os procedimentos. No início, surgiram pequenas dúvidas, como, por 

exemplo, basta substituir a letra pelo número correspondente na tabela de códigos e somar o 

valor da chave? O que acontece quando o resultado da soma não pertence à tabela de códigos? 

Feitos os esclarecimentos à atividade transcorreu normalmente.   

 

Figura 11 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professor Beto 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na tarefa seguinte (letra c), foi solicitado que os professores traduzissem o método 

descrito no problema através de um modelo, ou seja, formulassem um algoritmo capaz de 

codificar e decodificar as mensagens. Apesar dos professores terem demonstrado 

compreensão quanto ao funcionamento do método de criptografia, inclusive, reconhecendo 

que se tratava de uma congruência módulo 26 devido à quantidade de letras do alfabeto, 

somente dois professores conseguiram resolver o problema corretamente.   
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Figura 12 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

É possível perceber, na resolução da professora Gabriela, um cuidado com a 

linguagem matemática. Na apresentação dos argumentos, ela procura expressar-se de uma 

maneira um pouco mais formal. Cabe observar que, na passagem da expressão algébrica 

kl +=α  para a expressão )26(modα≡+ kl , a professora aplicou a propriedade reflexiva, 

uma propriedade já discutida em atividades anteriores, quando demonstramos que a aritmética 

modular é uma relação de equivalência. Essa solução revela uma compreensão significativa 

dos conceitos envolvidos através da tradução da situação proposta pelo problema e pela 

formulação de uma estrutura algébrica válida.  

Em relação aos professores que não conseguiram resolver o problema, convém 

ressaltar que é justamente no momento de expressar e representar a situação proposta, em uma 

linguagem matemática adequada, que eles encontraram as maiores dificuldades. As 

resoluções apresentadas revelam que os professores ainda não estão familiarizados com esse 

tipo de atividade (exploratória) e não dominam, suficientemente, o conceito e as propriedades 

da aritmética modular. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Figura 13 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professor Pedro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 14 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professora Andréia 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na atividade (letra d), discute-se a segurança do método de criptografia, questionando 

a quantidade de possibilidades para criptografar uma mensagem. Dessa forma, procuramos 

consolidar a compreensão dos professores no que concerne à relação existente entre a 

congruência módulo 26 e os possíveis valores que a chave  k pode assumir. Convém ressaltar 

que os professores não tiveram dificuldades em reconhecer que, independentemente do valor 

que k assumisse, as possibilidades estavam restritas aos possíveis restos deixados na divisão 

por 26.    
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Figura 15 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professor Fred 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As tarefas (letra e, f) são analisadas concomitantemente. Na letra e, foi proposta uma 

alteração no método de criptografia, ao invés de trabalhar com a adição, dever-se-ia trabalhar 

com a multiplicação, ou seja, realizar o produto entre o valor da chave k e número da letra que 

se pretende codificar. Com o desenvolvimento dessas duas atividades (letra e, f) almejamos 

explorar algumas propriedades do conjunto dos inteiros módulo m, em especial, a existência 

do inverso multiplicativo. Para auxiliar os professores no desenvolvimento desse problema foi 

disponibilizado um esboço do quadro de multiplicação módulo 26, como a que se segue:   

 

Quadro 5 - Quadro multiplicação módulo 26 
X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 1 4 7 10 13 16 19 22 25 2 5 8 11 14 17 20 23 
4 0 4 8 12 16 20 24 2 6 10 14 18 22 0 4 8 12 16 20 24 2 6 10 14 18 22 
5 0 5 10 15 20 25 4 9 14 19 24 3 8 13 18 23 2 7 12 17 22 1 6 11 16 21 
6 0 6 12 18 24 4 10 16 22 2 8 14 20 0 6 12 18 24 4 10 16 22 2 8 14 20 
7 0 7 14 21 2 9 16 23 4 11 18 25 6 13 20 1 8 15 22 3 10 17 24 5 12 19 
8 0 8 16 24 6 14 22 4 12 20 2 10 18 0 8 16 24 6 14 22 4 12 20 2 10 18 
9 0 9 18 1 10 19 2 11 20 3 12 21 4 13 22 5 14 23 6 15 24 7 16 25 8 17 
10 0 10 20 4 14 24 8 18 2 12 22 6 16 0 10 20 4 14 24 8 18 2 12 22 6 16 
11 0 11 22 7 18 3 14 25 10 21 6 17 2 13 24 9 20 5 16 1 12 23 8 19 4 15 
12 0 12 24 10 22 8 20 6 18 4 16 2 14 0 12 24 10 22 8 20 6 18 4 16 2 14 
13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 
14 0 14 2 16 4 18 6 20 8 22 10 24 12 0 14 2 16 4 18 6 20 8 22 10 24 12 
15 0                          

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De uma forma geral, os professores reconheceram que alterando o método de 

criptografia, passando a multiplicar a chave, haveria problemas na hora de decodificar as 

mensagens. Entretanto as justificativas, em sua maioria, basearam-se no fato da operação 

divisão (inversa da multiplicação) nem sempre ser definida no conjunto dos inteiros.        
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Figura 16 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professor Pedro                       

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 17 - Resolução do problema 17 (Criptografia) - Professora Andréia 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Inicialmente, é importante destacar que essa atividade não se desenvolve no conjunto 

dos inteiros, e sim no conjunto dos inteiros módulo m. Portanto se faz necessário recorrer a 

alguns conceitos e definições. Chama-se sistema completo de restos módulos m todo conjunto 

}1...,4,3,2,1,0{ −= mS  de m inteiros, tal que um inteiro qualquer a é congruente módulo m a 

um único elemento de S. Isso significa que, independente do resultado encontrado na 

multiplicação da chave k e o número da letra a ser codificado, o valor desse produto é 

congruente módulo 26 a um dos possíveis restos da divisão por 26, ou seja, 

}25...,4,3,2,1,0{26 =S .  

Passando para a linguagem matemática: Seja k a chave, l a letra do texto e c a letra 

cifrada, onde Ζ∈ckl ,, , então ckl =⋅ . Pelo algoritmo da divisão c pode ser escrito da 

seguinte forma: rqc += 26 , com Ζ∈rq,  e 260 <≤ r . Pela propriedade reflexiva, tem-se: 

)26(mod26 rqklc +≡⋅≡ , mas )26(mod026 ≡q .  

Logo: )26(modrklc ≡⋅≡ . Isso demonstra o que foi enunciado no parágrafo 

anterior.   
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Seguindo o mesmo raciocínio, para decodificar uma mensagem basta dividir r por k, 

para descobrir l. Teoricamente, o problema encontra-se no fato de que nem sempre r vai ser 

divisível por k.  

Vale aqui lembrar que rqkl +=⋅ 26 , com Ζ∈rq,  e 260 <≤ r . Logo, se 0=q , 

então rkl =⋅  e rk . Se 1=q , então rkl +=⋅ 26  e rk +26 . Se 2=q , então 

rkl +⋅=⋅ 226  e rk +⋅ 226 . E assim sucessivamente.  

Por conseguinte é possível decodificar uma mensagem com esse método de 

criptografia, para isso, basta dividir r por k, e quando r não for divisível por k, soma-se 26 a r, 

tantas vezes for necessário, até que rxk +⋅ 26 .  

Até aqui objetivamos mostrar que, caso o método de criptografia não funcione 

corretamente, não se deve ao fato da operação divisão (inversa da multiplicação) nem sempre 

ser definida no conjunto dos inteiros, conforme apontam os professores.   

Ao observar a quadro 5 (multiplicação módulo 26) mais atentamente, é possível 

perceber que nas classes de resto, representadas por números pares, todos os resultados do 

produto de classes são pares e se repetem a partir da classe de resto 13, indicando que 

nenhuma letra representada por números ímpares será utilizada como cifra e letras diferentes 

serão representadas pela mesma cifra. A classe de resto 13 alterna como resultado do produto 

de classes os valores zero e treze, respectivamente, indicando que somente as letras a e n 

serão utilizadas como cifras. E as classes de resto representadas por números ímpares 

possuem como resultado do produto de classes todos os possíveis restos da divisão por 26, 

indicando que todas as letras podem ser utilizadas como cifra e cada letra será representada 

por uma única cifra.  

Como se pode notar, k não deve ser par nem ser igual a treze, mas pode ser ímpar. Em 

virtude dessas considerações, cabem duas perguntas: qual a relação dessas conjecturas com o 

problema? Será que é possível estabelecer uma relação ainda mais abrangente?  

Para responder a essas perguntas foi estabelecido, como um dos objetivos desse 

problema, fazer com que os professores, ao final da atividade, fossem capazes de deduzir uma 

importante propriedade da aritmética modular, o Teorema da Inversão: A classe α tem inverso 

em mΖ  se, e somente se, α e m são primos entre si. Esse teorema valida as conjecturas 

levantadas acima, sendo o módulo 26, k não pode ser par, nem treze, pois possuem divisores 

em comum com 26. Já os números ímpares, todos são primos com 26.  
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Registra-se ainda que, ao final da atividade, foi realizada a demonstração do Teorema 

da Inversão, como se segue:  

Demonstração: 

Suponha que Ζ∈a  é inversível. Então existe Ζ∈b , tal que, )(mod1 mba ≡⋅ . Por 

definição, tem-se 1)( −⋅bam , daí existe Ζ∈t , tal que, tmba ⋅=−⋅ 1)( . Segue-se que 

1=⋅+⋅ tmba . Logo, pelo Teorema de Bèzout o 1),( =mamdc  e a e m são primos entre si.  

Reciprocamente, se 1),( =mamdc , pelo Teorema de Bèzout existem inteiros b e t tais 

que 1=⋅+⋅ tmba .  Daí, tmba ⋅=−⋅ 1 . Pela definição de congruência, obtém-se 

)(mod1 mba ≡⋅ . O que demonstra o teorema.  

Sendo assim, ficou provado que o método de criptografia proposto pelo problema, só 

funciona corretamente quando a chave k assume valores primos em relação ao módulo. Isso 

significa que a garantia de funcionamento do método de criptografia, baseado no produto da 

chave, está no fato do conjunto dos inteiros módulo m, dependendo do valor de m, possuir ou 

não inverso multiplicativo. Por exemplo, caso fosse utilizado um alfabeto com 23 letras, sem 

as letras k, w, y, todas as classes de resto possuiriam inverso multiplicativo independente do 

valor da chave, pois 23 é um número primo e satisfaz o teorema, consequentemente, não 

haveria nenhuma restrição para a escolha da chave.  

Apesar dos professores, inicialmente, terem demonstrado algumas dificuldades no 

desenvolvimento dos problemas e, em alguns casos, não terem conseguido atingir os objetivos 

propostos, julgamos o resultado da atividade bom à medida que, durante os comentários e as 

correções, os professores participaram ativamente, procurando acompanhar as explicações e 

compreender os conceitos envolvidos. Revelaram, inclusive, que gostaram muito das 

atividades. Dessa forma, cremos que o objetivo de promover o pensamento algébrico, em 

parte, foi atingido.  

 

Problema 18 (Códigos de barra)  

Esse problema também o elaboramos e explora a relação entre o algoritmo de detecção 

de erro dos códigos de barra EAN-13 e a aritmética modular. Consiste, inicialmente, em 

descrever o funcionamento do sistema de detecção de erro dos códigos de barra EAN-13 e, a 

partir disso, propor que os professores elaborem um algoritmo capaz de calcular o dígito de 

controle. Depois, foram realizadas algumas alterações no funcionamento do sistema de 

detecção de erro para que os professores pudessem formular um novo algoritmo. Em seguida, 
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foi alterado o módulo do algoritmo de teste a fim de levar os professores a perceberem que os 

possíveis valores do dígito de controle e, consequentemente, seu nível de eficácia estavam 

relacionados ao módulo utilizado no algoritmo. Por fim, elaboramos um exemplo prático da 

aplicação da aritmética modular no processo de desenvolvimento dos algoritmos de teste, 

tentando mostrar aos professores como o conteúdo trabalhado no curso oferece respostas a 

problemas da atualidade.  

Dessa forma, consideramos que essa atividade promove o pensamento algébrico à 

medida que sua resolução prevê que o professor explore o conceito de congruência módulo m 

através da formulação de modelos capazes de traduzir o funcionamento do sistema de 

detecção de erro EAN-13. Permite também que se estabeleçam relações entre a situação 

proposta pelo problema e os conceitos envolvidos, exigindo determinado grau de abstração na 

aplicação de conhecimentos já adquiridos em situações novas.  

A primeira questão, letra a, é similar à questão letra c do problema da criptografia e 

requer a tradução de uma situação-problema através da formulação de um modelo, que pode 

ser uma expressão algébrica, uma fórmula ou um algoritmo. Nesse sentido, a atividade serviu 

para explorar outra aplicação da aritmética modular e consolidar a compreensão dos 

conceitos. As resoluções apresentadas pelos professores revelam que eles reconheceram a 

relação entre o procedimento para o cálculo do dígito de controle e a aritmética modular, pois 

a maioria desenvolveu um algoritmo eficiente, baseado na congruência módulo m.  

 

Figura 18 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) -Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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É importante destacar que a professora Gabriela foi a única que se preocupou com o 

processo de composição de S (somatório entre os 12 primeiros dígitos e a base 1, 3, 1, 3, 

...,1,3), descrevendo )...(3)...( 1264211531 aaaaaaaaS ++++⋅+++++= . Já na elaboração 

do algoritmo para o cálculo do dígito de controle, formulou )10(mod013 ≡+ aS , visto que a 

soma S e o dígito de controle 13a  deve ser múltiplo de 10 (dez). Observe-se que referir que um 

número é múltiplo de dez significa que esse número é congruente a 0 (zero) módulo 10.  

Outro professor chegou ao algoritmo )10(mod013 ≡+ ra , onde 13a  é o dígito de 

controle e r é o resto da divisão do somatório S por 10. Claro que esses dois algoritmos são 

equivalentes, pois )10(modrS ≡ , ou seja, um número inteiro qualquer é congruente módulo 

m ao resto deixado pela sua divisão por m.  

 

Figura 19 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) -Professor João 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na questão da letra b, foi proposta algumas alterações no método para se determinar o 

dígito de controle, em vez de adicionar e gerar múltiplos de dez, passou-se a subtrair e gerar 

múltiplos de cinco. Foi solicitado também que, mediante as alterações realizadas, eles 

informassem quais seriam os possíveis valores para o dígito de controle. Com isso, buscou-se 

fazer com que os professores refletissem sobre as consequências das alterações e adaptassem 

o algoritmo de teste a essas mudanças. De uma forma geral, os professores não apresentaram 

dificuldade em reconhecer que agora estavam trabalhando com congruência módulo 5 e, 

portanto, o novo dígito de controle seria um dos possíveis restos da divisão por 5 (cinco), 0, 1, 

2, 3, 4.  
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Figura 20 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) -Professor Pedro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na letra c, foi solicitado que se investigasse quais os tipos de erros que o sistema 

EAN-13 não era capaz de detectar. É preciso observar que para resolver essa questão é 

necessário recorrer a conhecimentos desenvolvidos nas atividades anteriores, porque essa 

atividade requer uma boa compreensão do processo de cálculo do dígito de controle e dos 

conceitos envolvidos. Nem todos os professores conseguiram resolver esse problema, apenas 

sete deles identificaram erros não detectáveis pelo sistema EAN-13. Dois professores 

utilizaram o fato dos primeiros 12 algarismos da sequência numérica terem pesos distintos, 

dependendo da sua posição, para responder que qualquer inversão entre os dígitos de posição 

ímpar ou entre os dígitos de posição par não seria detectada. Os outros cinco professores 

responderam de uma forma mais geral, destacando que, se ocorrer uma combinação de erros 

que altere a soma S em 10 unidades ou em valores múltiplos de 10, o sistema EAN-13 não 

será capaz de detectar.  

 

Figura 21 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) - Professor Jorge 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Nessa tarefa (letra d), foi questionada a eficiência do sistema EAN-13 modificado na 

letra b, em relação ao original. Basicamente, dentre as modificações realizadas, a única que 

interfere na capacidade de detectar erros é a relativa ao módulo. Apesar dos professores 

terem-se apoiado no fato de que, ao se gerar múltiplos de 5, trabalha-se com a congruência 

módulo 5 e, portanto, as opções para o dígito de controle ficam restritas aos possíveis restos 

da divisão por 5, os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, suas resoluções revelaram-se incompletas, pois 

não ficou estabelecido como essa alteração interfere na eficiência do sistema de detecção de 

erro.  

 

Figura 22 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) -Professor Fred 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A resolução desse problema requer dos professores, além de uma boa compreensão do 

funcionamento do algoritmo de teste, determinado nível de abstração que possibilite a 

aplicação de conhecimentos já adquiridos em uma situação nova. A título de exemplificação: 

seja ia  o dígito correto e ia'  o dígito errado, como os dígitos utilizados no sistema de 

numeração decimal são os algarismos de 0 a 9, um sistema de detecção de erro que trabalha 

com módulo 5, não será capaz de detectar erros entre ii aa −' , quando 5' =− ii aa . Em um 

sistema de detecção de erro que trabalha com módulo 10, não ocorrem erros desse tipo.    

A questão letra e consiste na generalização dos resultados da atividade anterior, onde 

procura-se estabelecer uma relação entre a escolha do módulo e a eficiência do sistema de 

detecção de erros. Convém notar que um algoritmo de teste que trabalhe com módulo k < 10 

não será capaz de detectar erros entre ii aa −'  quando 10' <=− kaa ii . No entanto, as 

dificuldades já demonstradas na resolução da letra d persistiram e, por isso, os professores não 

conseguiram atingir os objetivos propostos para o desenvolvimento desse problema.  
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Figura 23 - Resolução do problema 18 (Códigos de Barra) - Professor Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A última atividade do curso, a questão de letra f, consistia na formulação de um 

exemplo prático da aplicação da aritmética modular no processo de desenvolvimento dos 

algoritmos de teste e teve como objetivo mostrar aos professores como esse conteúdo oferece 

respostas a problemas da atualidade. Além disso, esperava-se motivar e despertar o interesse 

dos professores pela aritmética modular, tendo em vista a diversidade de aplicações do 

assunto no cotidiano e no ambiente escolar.  

Em virtude de o problema possuir um nível maior de complexidade, ficou 

estabelecido, junto aos professores, que a sua resolução seria feita pelo autor deste estudo, no 

final da aula, como fechamento do curso. Na sequência, apresentamos a resolução do 

problema.   

Demonstração: 

Seja 134321 ,...,,, aaaaa  o número EAN-13 e 13
'

4321 ,...,,...,,, aaaaaa i  o resultado da 

ocorrência de um erro singular na i-ésima posição com { }12,...,5,4,3,2,1∈i . Chamando S a 

soma correta e S’ a soma errada e multiplicando o número EAN-13 pela base 

(1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3), tem-se: 

)'(' ii aaSS −=−  se i for ímpar e )'(3' ii aaSS −⋅=−  se i for par. 

Lembre que )10(mod0≡S , então S10 . Supondo que '10 S  conclui-se que 

pariparaaaeimpariparaaaSS iiii )'(310)'(10'10 −⋅−→− . O que é 

um absurdo, pois )'( ii aa −  é um número inteiro não nulo entre -9 e 9.  

Logo S’ não é múltiplo de 10 e, consequentemente, S’- S também não. Isso garante que 

o sistema EAN-13 é 100% eficaz em relação aos erros singulares. 

Cumpre analisar nesse momento que, em relação ao desempenho, no decorrer das três 

primeiras atividades, os objetivos propostos foram atingidos e os professores demonstraram 
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uma boa compreensão dos conceitos envolvidos. Já nas duas atividades seguintes, as 

dificuldades foram maiores, especialmente por exigirem um maior domínio da linguagem 

algébrica e um nível de abstração que possibilitasse aplicar conhecimentos prévios em 

situações desconhecidas.  

Um ponto favorável da atividade foi o empenho dos professores na resolução dos 

problemas e o interesse pelo conteúdo, manifestado através de ideias e sugestões levantadas 

durante a correção e os comentários. Com base nos argumentos expostos, consideramos que o 

objetivo de promover o pensamento algébrico, em parte, foi atingido.  

 

4.3 LACUNAS NO CONHECIMENTO MATEMÁTICO DOS PROFESSORES 

QUANTO ÀS PROPRIEDADES DAS OPERAÇÕES COM OS INTEIROS  

 

A partir das análises do caderno de campo e das resoluções escritas, foi possível 

detectarmos um alto índice de erros provenientes de incompreensões conceituais nas 

atividades que exploraram as propriedades das operações com os inteiros. Em virtude de 

grande parte do currículo do ensino básico contemplar o estudo dos números naturais e 

inteiros, consideramos necessária uma reflexão sobre essa questão. Como anunciado 

anteriormente, nessa seção, apontaremos a análise de três problemas que compõem a 

categoria de análise: lacunas no conhecimento matemático dos professores, explorando as 

restrições das operações com os inteiros e a validade de suas propriedades básicas. Serão 

analisados os seguintes problemas: problema 11 (propriedades aditivas), problema 12 

(propriedades multiplicativas), problema 13 (existência do inverso multiplicativo). 

A seguir, no quadro, indicamos a síntese do desempenho dos professores frente aos 

problemas citados.   

Quadro 6 - Desempenho dos professores na resolução das atividades propostas 

Atividades/problemas 
Alcançou 

plenamente os 
objetivos propostos 

Alcançou 
parcialmente os 

objetivos propostos 

Alcançou 
superficialmente os 
objetivos propostos 

Não alcançou os 
objetivos 
propostos 

Problema 11 4 3 _ 3 

Problema 12 3 2 _ 5 

Problema 13 3 2 _ 5 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Problema 11, 12 e 13 (Propriedades das operações com inteiros)  

Essas atividades foram adaptadas da apostila da OBEMEP-2006, Jurkiewicz, S. e têm 

como objetivo explorar as propriedades das operações com inteiros, a partir das tabelas soma 

e produto módulo m. O fato de existirem diferenças estruturais importantes entre o conjunto 

dos inteiros e o conjunto dos inteiros módulo m permite que estas diferenças sejam 

comparadas ou evidenciadas, com a finalidade de se promover uma melhor compreensão dos 

conceitos envolvidos.  

É importante ressaltar que, apesar de toda a atividade se realizar a partir dos resultados 

das tabelas soma e produto módulo 5 e 6, respectivamente, as questões aqui comentadas não 

são consequências de erros no preenchimento dessas tabelas. Além disso, no problema 5 (lista 

de atividade 3) e problema 9 (lista de atividade 4), foi trabalhado o preenchimento de tabelas 

soma e produto módulo m.  

No problema 11, os professores responderam duas questões (letras a, b), considerando 

os resultados da tabela soma módulo 5:  

 

Figura 24 - Resolução do problema 11 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A resolução da professora Gabriela revela que ela não compreende o conceito de 

elemento neutro, nem o de simétrico, ela apresenta as classes 41e  e 32 e  como elementos 

neutros e novamente as classes 41e  como simétricas. Outra questão relevante é que a 

professora aponta mais de uma classe como elemento neutro, demonstrando que desconhece a 

unicidade desse elemento.   
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Figura 25 - Resolução do problema 11 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professor João 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 26 - Resolução do problema 11 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professor Luiz 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nessa questão (letra b), tanto o professor João quanto o professor Luiz assinalaram 

que somente a classe zero possui simétrico, não reconhecendo que, na adição módulo 5, além 

da classe zero, as classes 41e  e 32 e  satisfazem essa propriedade. Acreditamos que o fato 

de os professores, normalmente, trabalharem as propriedades das operações no conjunto dos 

inteiros, onde a “figura” do simétrico sempre está relacionada a um número negativo, 

contribui para que ocorra um certo pragmatismo em relação à compreensão desse conceito 

matemático. O comentário do professor Luiz durante as correções ajuda a sustentar essa 

hipótese:   

 

Luiz: [...] até para o professor mesmo, eu, por exemplo: na letra b, de cara, 
possui elemento simétrico? Só o zero! Eu nem me liguei que o um e quatro, 
nessa situação são simétricos, nem me liguei. Porque o conceito do 
simétrico vem [...]. Porque na tela anterior você colocou a definição do 
simétrico, mas a definição do simétrico para gente é no conjunto dos 
inteiros, ai quando você associa com a tabela de módulo, você não se livra 
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daquela definição para jogar para cá, então no primeiro momento, ih 
babou.      

   

No problema 12, os professores responderam duas questões (letras a, b), considerando 

os resultados da tabela multiplicação módulo 5: 

 

Figura 27 - Resolução do problema 12 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 28 - Resolução do problema 12 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

                                                                                                     

A professora Gabriela continua fazendo confusão entre o conceito de elemento neutro 

e inverso, agora, multiplicativo. Procurando examinar a resolução, na letra a, a professora 

respondeu que todas as classes módulo 5 são elementos neutros da multiplicação e, na letra b, 

respondeu que sim, todas as classes possuem inverso multiplicativo. Considerando essas duas 

respostas é possível levantar a hipótese de que ela não sabe a diferença entre as duas 

propriedades.  
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Figura 29 - Resolução do problema 12 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professor Marcelo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 30 - Resolução do problema 12 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professor Pedro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Na multiplicação de classes, além dos professores João e Luiz que já haviam 

manifestado dificuldades na atividade anterior (simétrico), os professores Marcelo e Pedro 

também assinalaram que somente a classe 1  possui inverso, não reconhecendo que, na 

multiplicação módulo 5, além da classe 1 , as classes 32 e  e 44 e  satisfazem essa 

propriedade. Com isso, de dez professores, 5 erraram essa questão. Vale observar que as 

mesmas deficiências conceituais, apresentadas ao lidar com as propriedades da adição, 

persistiram no trabalho com a multiplicação.  

No problema 13, os professores responderam três questões (letras a, b, c), 

considerando os resultados da tabela multiplicação módulo 6. Tanto na letra a quanto na letra 

b, as dificuldades apresentadas nas atividades anteriores, permaneceram no que tange à 

compreensão do conceito de elemento neutro e inverso multiplicativo.  

Na questão da letra c, foi proposto que os professores estabelecessem uma comparação 

entre os resultados das tabelas produto módulo 5 e 6, com o objetivo de levá-los a perceber 
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que existe uma relação entre o módulo e o fato das classes de resto possuírem ou não inverso. 

Na verdade, essa atividade serviu para introduzir a validade de uma propriedade da aritmética 

modular: se existir um fator primo comum entre uma classe qualquer a e o módulo m, então, a 

não tem inverso módulo m. Na resolução dessa atividade, em geral, os professores 

responderam conforme a professora Andréia:  

 

Figura 31 - Resolução do problema 13 (Propriedades das Operações com Inteiros) - Professora Andréia 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Cumpre observar que nenhum dos professores arriscou conjecturar a razão da 

diferença entre as duas tabelas, portanto o objetivo da atividade não foi atingido 

completamente.  

Como se pode notar, a análise dessas atividades revelou que os professores apresentam 

deficiências conceituais quanto ao estudo das propriedades das operações com os números 

inteiros. Convém ressaltar que Moreira e David (2010), ao discutirem o conhecimento 

matemático dos professores, apontam que o início do segundo segmento do ensino 

fundamental é um momento crucial no processo de aprendizagem. O professor precisa 

retomar e ampliar o trabalho com os números naturais, desenvolvido nos ciclos anteriores, a 

fim de promover a extensão para um campo numérico mais amplo, os números inteiros e 

depois os racionais. Destacam ainda que os conhecimentos matemáticos associados à 

discussão dos significados das operações com os inteiros e a validade de suas propriedades 

básicas são partes importantes dos saberes profissionais dos docentes. 

Sendo assim, inferimos que é importante a realização de investigações mais 

aprofundadas no âmbito da formação de professores. É necessário verificar, por exemplo, 



100 

 

 

como esses conceitos estão sendo trabalhados nos cursos de licenciatura em matemática ou 

quais são as consequências que essas deficiências conceituais no conhecimento matemático 

dos professores causam à aprendizagem dos alunos.  

Por sua vez, tal como salientam os PCN (1998), espera-se que o conhecimento 

adquirido não fique vinculado a uma situação concreta, mas que possa ser generalizado e 

transferido para outras situações. Nesse sentido, o estudo da aritmética modular oferece 

grandes possibilidades, pois permite criar um contexto diferente do conhecido pelos alunos 

para a realização das operações aritméticas e o estudo de suas propriedades básicas.  

 

4.4 DIFICULDADES DOS PROFESSORES COM A DEMONSTRAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

No decorrer dos dois cursos de formação continuada “Aritmética Modular na 

Educação Básica”, os professores evidenciaram dificuldades e certa resistência para 

desenvolver as atividades que necessitavam de prova. Convém assinalar que, no âmbito da 

educação matemática, o tema demonstração tem sido amplamente discutido nas últimas 

décadas. Ainda que as concepções e perspectivas sejam diferentes, parece haver um consenso 

de que demonstrar é uma parte importante da atividade matemática, portanto não deve ser 

ignorada no ensino, conforme afirmam Pietropaolo (2005), Resende (2007) e D’Amore 

(2007).  

Em conformidade com os autores apenas mencionados, asseveramos que é importante 

destinar uma parte desse estudo à reflexão das principais dificuldades apresentadas pelos 

professores no que concerne à demonstração matemática durante o estudo da aritmética 

modular.     

Vale ressaltar que, atualmente, na comunidade matemática, são usados diferentes 

termos para se referir às demonstrações, nem sempre com o mesmo significado. São usados 

termos como: argumentação, demonstração formal, demonstração rigorosa, prova, prova 

rigorosa, dentre outros. Sendo assim, faz-se necessário esclarecer o sentido de tais termos 

neste estudo. Tal como propõe Resende (2007), os termos demonstração e prova são 

empregados como palavras sinônimas e consistem na forma de validar o conhecimento 

matemático, de modo a torná-lo aceito dentro de uma comunidade.  

No entanto, não é objetivo deste trabalho nem se tem a pretensão de realizar uma 

análise dos erros cometidos pelos professores na execução de uma demonstração, e, sim, 
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descrever as dificuldades apresentadas e a resistência oferecida pelos docentes quanto ao 

desenvolvimento de problemas que requerem uma prova. 

Neste sentido, abordamos, a seguir, cinco problemas que compõem a categoria de 

análise: dificuldades dos professores com a demonstração matemática. Serão analisados os 

seguintes problemas: desafio 1 (relação de equivalência), problema 7 (soma de classes), 

problema 10 (multiplicação de classes), desafio 2 (simétrico e inverso) e problema 14 (critério 

de divisibilidade).  

Na continuidade, expomos um quadro que sintetiza o desempenho dos professores 

frente aos problemas acima citados. 

 

Quadro 7 - Desempenho dos professores na resolução das atividades propostas 

Atividades/problemas 
Alcançou 

plenamente os 
objetivos propostos 

Alcançou 
parcialmente os 

objetivos propostos 

Alcançou 
superficialmente os 
objetivos propostos 

Não alcançou os 
objetivos 
propostos 

Desafio 1 _ 1 1 8 

Problema 7 _ 2 1 7 

Problema 10 3 3 1 3 

Desafio 2 _ _ _ 5 

Problema 14 2 _ _ 3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Desafio 1 (Relação de equivalência)   

Essa atividade foi proposta como um desafio aos professores ao final do primeiro 

encontro, após a apresentação e formalização do conceito de congruência módulo m. O 

objetivo desse problema era explorar o conceito de relação de equivalência e fazer com que os 

professores formalizassem esse conhecimento através de uma demonstração. Ademais, com a 

verificação da validade dessas propriedades, obtém-se a base teórica necessária para o 

desenvolvimento da aula seguinte, soma e multiplicação de classes módulo m.   

Os professores apresentaram bastante dificuldade para desenvolver essa atividade, 

alguns comentaram, inclusive, que não resolviam problemas como esse desde a faculdade. Por 

conseguinte, somente dois professores tentaram resolver o problema.  
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Figura 32 - Resolução do desafio 1 (Relação de Equivalência) - Professor Marcelo 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 33 - Resolução do desafio 1 (Relação de Equivalência) - Professor Jorge 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A resolução do professor Marcelo está muito boa, tanto na propriedade simétrica 

quanto na transitiva. Ele usa a definição de congruência e de divisibilidade como argumentos. 

Já o professor Jorge, na propriedade reflexiva, parte do princípio que zero é divisível por 

qualquer número e, então, aplica a definição de congruência. No entanto, sua conclusão ficou 

incompleta. Para tentar provar a propriedade simétrica, Jorge utiliza a validade da propriedade 

reflexiva, mas sua formulação revela dificuldade no encadeamento dos argumentos. Convém 

ressaltar que alguns professores desconheciam as propriedades que garantem uma relação de 

equivalência, por isso, necessitando de explicações.  

 

Problema 7 (Prova da soma de classes módulo m) 

Esse problema consiste na demonstração de uma propriedade da aritmética modular e 

teve como objetivo validar esse conhecimento matemático e fazer com que os professores 
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reconhecessem que a prova dessa propriedade garante a generalização dos resultados dos 

problemas 4, 5 e 6.  

Novamente, a maioria dos professores absteve-se de tentar fazer a demonstração, 

alegando que não sabiam nem começar e que ainda não estavam familiarizados com os 

conceitos envolvidos. Mediante sugestões, três professores apresentaram soluções para o 

problema, na sequência, expomos as soluções de dois deles.  

 

Figura 34 - Resolução do problema 7 (Prova da soma de classes módulo m) - Professor Jorge 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nessa resolução o professor Jorge aplicou a definição de congruência e uma 

propriedade da divisibilidade para tecer sua argumentação. Apesar de certa informalidade no 

encadeamento dos argumentos e da conclusão estar incompleta, pois se )()( dbcam +−+ , 

então, )(modmdbca +≡+ , é possível perceber uma compreensão maior dos conceitos 

envolvidos.  

 

Figura 35 - Resolução do problema 7 (Prova da soma de classes módulo m) - Professor Pedro 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Aqui, o professor Pedro procurou estabelecer uma relação entre o conceito de 

congruência módulo m e uma representação genérica dos números, baseada no algoritmo da 

divisão. Possivelmente, essa estratégia deva-se aos resultados alcançados com as atividades 

anteriores, onde para justificar a legitimidade da soma entre colunas representavam-se os 

números de uma mesma coluna genericamente. Nessa resolução percebe-se a falta de ligação 

entre a hipótese e os argumentos, assim como na passagem de um argumento para o outro, 

além disso, não está clara a forma como se chegou à conclusão.  

 

Problema 10 (Prova da multiplicação de classes módulo m) 

Esse problema consiste na prova de uma propriedade da aritmética modular 

relacionada à operação multiplicação. Teve como objetivo validar esse conhecimento 

matemático e fazer com que os professores reconhecessem que a prova dessa propriedade 

garante a generalização de parte dos resultados das atividades 8 e 9.  

É importante ressaltar que o desempenho dos professores melhorou 

consideravelmente. Dos dez professores, sete apresentaram uma demonstração para essa 

propriedade. A seguir, comentamos duas que ainda demonstram algumas dificuldades.  

 

Figura 36 - Resolução do problema 10 (Prova da multiplicação de classes módulo m) - Professor Fred 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 37 - Resolução do problema 10 (Prova da multiplicação de classes módulo m) - Professor João 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao observar a solução apresentada pelo professor Fred, verifica-se que ele optou por 

multiplicar a proposição, consequência da definição, bam −  por um inteiro qualquer c, 

chegando à proposição )( cbacmc − , que não é adequada para a prova dessa propriedade. 

No entanto uma estratégia simples era considerar que, se bam − , então, m divide qualquer 

produto de ba − , ou seja, se bam − , então bcacmbacm −→−⋅ )( . Esse tipo de 

dificuldade tem por base uma lacuna no conhecimento matemático do professor quanto ao 

conceito de divisibilidade e suas propriedades básicas.  

O professor João inicia suas considerações no sentido contrário, admite a conclusão 

para tentar provar a hipótese. Esse é um tipo de erro que ocorre, com muita frequência, 

quando se trabalha a demonstração com os alunos, em geral, pela pouca experiência com o 

procedimento da prova.  

 

Desafio 2 (Simétrico e inverso)  

Essa atividade foi proposta como desafio aos professores ao final do terceiro encontro 

e complementa os resultados dos problemas da lista de atividade 5, quando foram trabalhadas 

as propriedades das operações com os inteiros. O desafio é formado por dois problemas, o 

primeiro consiste em demonstrar a relação entre os restos da divisão de um número inteiro 

qualquer por m (módulo) e a propriedade aditiva (simétrico). O segundo problema requer a 

demonstração de uma regularidade relacionada à propriedade multiplicativa (inverso) e o 

módulo.  
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É preciso observar que essa atividade só foi desenvolvida no segundo curso, portanto 

as análises e os comentários referem-se a somente cinco professores. Mesmo sendo uma 

atividade em forma de desafio, onde professores podiam resolvê-la em casa e trazer no 

próximo encontro, apenas o professor João apresentou uma solução para o primeiro problema, 

os outros professores: três alegaram que não sabiam fazer e um disse que não teve tempo para 

tentar resolver.  

  

Figura 38 - Resolução do desafio 2 (Simétrico e Inverso) - Professor João 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A resolução do professor João revela que, apesar de já ser o terceiro encontro do 

curso, ele ainda não domina o conceito de congruência módulo m. Note que da proposição 

)(modmmr ≡+α , aplicando a definição de congruência, tem-se )( rmm +− α ; e não 

mr =+α . Sendo assim, suspeitamos que o professor tenha se equivocado no uso da 

propriedade reflexiva, visto que se mr =+α , então, )(mod0 mmr ≡≡+α , mas o contrário 

não vale, ou seja, o fato de dois números serem congruentes módulo m não significa que esses 

números sejam iguais. A fim de esclarecer as dúvidas sobre estes comentários, indicamos, a 

seguir, uma demonstração para a conjectura levantada no problema.    

Demonstração: 

Pela definição de simétrico temos: 0=+ rα . Lembre que )(mod0 mm ≡ , portanto,  

)(modmrm +≡ α , então, pela definição de congruência temos, )( rmm +− α .  

Como mm , então rm +α . Portanto, mkr ⋅=+α , com Ζ∈k . (1) 

Queremos mostrar que k =1. 
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Observe que mr <≤0  e m<≤ α0 . Somando membro a membro temos: 

mr 20 <+≤ α  (2)  

Substituindo (1) em (2) temos: 2020 <≤→<⋅≤ kmmk . Como Ζ∈k ,  k só pode 

ser igual a 1. Logo mrmrmkr =+→⋅=+→⋅=+ ααα 1 . 

Em relação ao segundo problema, conforme já anunciado, nenhum dos professores 

conseguiu resolvê-lo. Dada a simplicidade do argumento utilizado na prova dessa 

propriedade, segue a demonstração:  

Demonstração: 

Lembre que )(mod0 nn ≡  e ao se subtrair 1 (um) dessa congruência obtém-se: 

)(mod11 nn −≡− , observe que: )(mod1)1()1()(mod)1()1()1()1( nnnnnn ≡−⋅−→−⋅−≡−⋅−  

Logo, )(mod1)1()1( nnn ≡−⋅−  

 

Problema 14 (Critério de divisibilidade)  

Esse problema foi elaborado por nós visando a explorar a aplicação da congruência 

módulo m na demonstração dos critérios de divisibilidade. No ensino fundamental, durante o 

estudo do conjunto dos números inteiros, surge o conceito de divisibilidade, pois, nos outros 

conjuntos numéricos, a divisão é sempre possível. Essa é uma boa oportunidade para se 

desenvolver nos alunos uma percepção acerca do valor da argumentação e da prova no estudo 

da matemática.  

Além disso, devido à simplicidade da demonstração dos critérios de divisibilidade 

baseado no sistema de numeração e na congruência módulo m, seria possível adaptá-la ao 

nível de escolaridade desejado.  

Essa atividade só foi desenvolvida no segundo curso, dessa maneira, as análises e os 

comentários referem-se a somente cinco professores. Apesar de se tratar de um assunto 

importante da matemática escolar do ensino básico, apenas dois professores realizaram uma 

demonstração para o critério de divisibilidade por 3 (três).  
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Figura 39 - Resolução do problema 14 (Critério de Divisibilidade) - Professora Gabriela 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Figura 40 - Resolução do problema 14 (Critério de Divisibilidade) - Professor Jorge 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Com se pode notar, os processos utilizados pelos professores foram idênticos, pois 

basearam seus argumentos no sistema de numeração posicional de base 10 (dez) e no fato de 

que qualquer potência de 10 (dez), quando dividida por três, deixa resto 1 (um). Isso significa 
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que é sempre possível decompor uma potência de 10 (dez) em um múltiplo de 3 (três), mais 1 

(um). 

Consideramos que os argumentos foram expostos de uma maneira clara e acessível aos 

alunos, no entanto é importante destacar que os professores precisam ter consciência de que 

essa demonstração se restringe aos números que possuem a mesma quantidade de algarismos 

prevista na argumentação. Para que a demonstração seja válida em qualquer situação é 

necessário representar o número genericamente, por exemplo, 01
1

1 10...1010 aaaaa n
n

n
n ++++= −

− .   

A título de exemplificação segue a demonstração do critério de divisibilidade por 3 

(três), baseado no conceito da congruência módulo m.  

  Demonstração: 

Seja 0121 ... aaaaaa nnn −−=  o número inteiro que se quer saber se é ou não divisível por 

3 (três). Representando a no sistema decimal, tem-se: 01
1

1 10...1010 aaaaa n
n

n
n ++++= −

− . Pela 

propriedade reflexiva, tem-se: )3(mod10...1010 01
1

1 aaaaa n
n

n
n ++++≡ −

− . Observe que 

),3(mod110)3(mod111101010)3(mod111010)3(mod110 kk ≡→⋅⋅≡⋅⋅→⋅≡⋅→≡
para qualquer k∈Z.  

Aplicando a propriedade que garante a multiplicação na congruência módulo m, 

obtém-se: )3(mod1...11 011 aaaaa nn +⋅++⋅+⋅≡ − .  

Logo, )3(mod... 011 aaaaa nn ++++≡ − . Isso é exatamente o que se precisa para 

demonstrar o critério de divisibilidade por 3.  

Cumpre observar, conforme já informado anteriormente, que não é objetivo deste 

estudo analisar os tipos de erros ou acertos, mas sim mostrar o propósito de cada problema 

dentro do objetivo geral do curso, destacando o desempenho dos professores frente a esses 

problemas.   

Desse modo, as atividades desenvolvidas no decorrer do curso revelaram que os 

professores têm dificuldades para realizar demonstrações matemáticas, pois não dominam os 

procedimentos necessários à sua execução. Talvez, seja por isso que apresentam certa 

resistência para desenvolver problemas que requerem prova. Além disso, foi possível perceber 

que os professores não estão habituados a trabalhar esse tipo de atividade em sala de aula, por 

entenderem que a demonstração é um procedimento matemático de difícil aprendizagem por 

parte dos alunos.  
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É preciso ressaltar que essa concepção vai contra as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), que enfatizam a importância da demonstração em matemática, 

procurando dar orientações para que se trabalhe nos ensinos fundamental e médio de forma a 

levar os alunos a formularem e validarem conjecturas e realizarem demonstrações de 

teoremas. Nesse sentido, D’Amore (2007) afirma que os professores não devem limitar-se à 

tarefa de introduzir as demonstrações nas atividades didáticas. Devem iniciar desde os 

primeiros passos na escola.  

Sob essa perspectiva, consideramos que o estudo da aritmética modular favorece o 

trabalho da demonstração matemática no ensino básico à medida que possibilita a formulação 

e validação de conjecturas e proporciona a apropriação dos conceitos, através da negociação e 

argumentação. Além disso, o fato de a aritmética modular possuir aplicações no cotidiano dos 

alunos pode contribuir para motivá-los, assim, despertando o interesse pelo assunto. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROMOÇÃO DO PENSAMENTO ARITMÉTICO E 

ALGÉBRICO DURANTE O CURSO 

 

Inicialmente, avaliamos como um ponto positivo do estudo a motivação dos 

professores perante as atividades. Eles se mostraram bastantes entusiasmados com os 

problemas propostos e ideias levantadas. Fato demonstrado durante os encontros e através dos 

questionários de avaliação do curso (Apêndice B). Alguns professores apontaram que as 

atividades poderiam ser utilizadas como forma de trabalhar conteúdos presentes no currículo 

do ensino básico, como é o caso da expressão numérica, expressão algébrica, sequências e 

progressão aritmética e geométrica. Ao longo das aulas, perceberam que o leque de opções 

era ainda maior, verificaram a possibilidade de explorar o algoritmo da divisão, o conceito de 

classes de equivalência, as propriedades das operações matemáticas em um contexto diferente 

do usual. Viram também que é possível dar um sentido para a divisão de números inteiros não 

construídos com o uso da operação em situação de repartição, além de promover um contexto 

de formulação e validação de conjecturas.    

 

Fred: [...] cada um pode pegar um problema desse e utilizar uma de suas ideias, 
que estão muito legais, para usar em sala de aula. Eu já vou pensar em varias 
coisas, como eu vou usar e em que série eu vou usar aquilo [...] aí eu já poso pensar 
em expressão algébrica no oitavo ano. Naquela outra questão que nós estávamos 
fazendo, por exemplo, eu estava pensando, eu falei, não, eu montei uma 
miniexpressão numérica 91 + 4.7, eu já penso varias paradas ali, se eu trabalhar 
isso no quinto e no sexto ano, eu já penso até em trabalhar ordem de prioridade das 
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operações em expressões numéricas, [...] cada pessoa que pegar isso ai vai pensar 
em quinhentas coisas diferentes. Você ta jogando a ideia e eu [...].         
 
Luiz: [...] a letra d é formidável, questão formidável, porque a sequência começa, 
ela não começa por um múltiplo de sete e ai dá essa distorção, a tendência do aluno 
na lógica, possa marcar o sábado e a terça-feira com a mesma quantidade [...]. 
 
Beto:  Bacana, gostei! Diferente é diferente. Você está aplicando o que fizemos aqui 
[...]. Eu, ano que vem, se eu pegar um segundo ano, vou colocar isso no segundo 
bimestre [...] 

 

No entanto os professores que participaram do estudo demonstraram dificuldades e um 

pouco de resistência ao trabalharem os problemas que exigiam uma argumentação formal dos 

conceitos envolvidos ou exploravam uma parte conceitual do assunto. Além disso, foi 

possível perceber que os participantes não estão acostumados a desenvolver, em sala de aula, 

atividades como as trabalhadas nos encontros. Na sequência, exibimos uma síntese global do 

desempenho dos professores:      

No problema 1, os professores reconheceram um padrão no comportamento dos dias 

da semana e, a partir dessa regularidade, estabeleceram uma generalização com objetivo de 

resolver o problema. Ao justificar o modo como determinaram se as datas caem ao não no 

mesmo dia da semana, revelaram as estratégias adotadas que, na maioria dos casos, foi a 

divisão por sete. Apesar de o problema consistir em uma das aplicações do conceito de 

congruência módulo m, nenhum dos professores utiliza esse conceito na sua resolução.  

No problema 3, os professores exploraram os padrões numéricos existentes e 

estabeleceram relações entre a disposição das áreas na tabela e os dias da semana. Nesta 

atividade, era esperado que os professores percebessem que os números dispostos na tabela 

podiam ser representados pelos números da forma rk +7 , onde 1+k  representa a linha e r a 

coluna em que se localiza determinada área. Ou então, a partir da definição de congruência 

módulo m, era possível mostrar que todos os números de uma mesma coluna são congruentes 

módulo 7. Todavia a maioria dos professores não reconheceu o algoritmo da divisão como 

ferramenta de resolução do problema. O conceito de congruência módulo m também não foi 

utilizado nessa atividade. A estratégia mais comum foi a divisão por sete e a progressão 

aritmética. Parece que os professores não estão familiarizados com os conceitos do algoritmo 

da divisão e da congruência módulo m. Na tarefa da letra g, os professores demonstraram ter 

mais facilidade em verbalizar as generalizações do que em representá-las simbolicamente, 

pois recorrem, geralmente, à linguagem natural para expressar as generalizações, havendo 

poucos que utilizam a linguagem algébrica.  
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Nos problemas 4 e 8, os professores reconheceram e generalizaram regularidades 

numéricas e procuraram desenvolver uma estrutura algébrica capaz de justificar os resultados. 

Nessa tarefa, a validação das conjecturas dependia da representação dos números através do 

algoritmo da divisão, k5 , 15 +k , ..., 45 +k  ou da aplicação do conceito de congruência 

módulo m e da propriedade que garante a soma de classes módulo m. Os professores, em sua 

maioria, recorreram ao algoritmo da divisão e à manipulação algébrica para demonstrar as 

conjecturas. Apenas um professor procurou justificar sua resposta a partir do conceito de 

congruência módulo m. Aqui foi possível perceber que os professores demonstraram uma 

melhor compreensão dos conceitos envolvidos. Observamos, novamente, a dificuldade, por 

parte de alguns professores, no emprego da linguagem algébrica, indicando uma tendência ao 

uso da linguagem natural nas justificativas das respostas.  

No problema 17, foi elaborada uma situação que explora a aplicação da aritmética 

modular na criptografia. Inicialmente, propõe-se um método capaz de codificar e decodificar 

mensagens (criptografia) e, a partir disso, são formuladas cinco questões que exploram a 

relação desse método com a aritmética modular. Nessa atividade, os professores evidenciaram 

uma melhora significativa em relação ao domínio da linguagem algébrica e compreensão dos 

conceitos envolvidos, visto que esses conceitos não eram facilmente identificados e 

necessitavam que os professores voltassem a atenção às restrições e à forma como os 

elementos do conjunto dos inteiros módulo m são operados. Contudo o desempenho dos 

professores não foi igualmente satisfatório, alguns professores demonstraram dificuldade para 

se expressar matematicamente, cometeram erros na interpretação do problema e não 

conseguiram aplicar conhecimentos já adquiridos em uma situação nova. 

O problema 18 explora a relação entre o sistema de detecção de erro dos códigos de 

barra EAN-13 e a aritmética modular, possibilitando que os professores apliquem 

conhecimentos já adquiridos em situações desconhecidas. Inicialmente, essa atividade requer 

que se expresse a situação proposta pelo problema, através da formulação de um algoritmo 

capaz de calcular o dígito de controle. Em seguida, são realizadas algumas alterações no 

funcionamento do sistema de detecção de erro e questiona-se sua eficiência após essas 

mudanças. Em relação ao desempenho dos professores, as atividades que necessitavam de 

aplicação direta dos conceitos foram solucionadas, porém, quando as atividades exigiam 

determinado nível de abstração e desenvolvimento de raciocínio mais elaborado, os 

professores não conseguiram estabelecer relações entre o conhecimento prévio e os processos 

explorados no problema.  
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Como se pode notar, apesar dos professores terem revelado algumas dificuldades no 

desenvolvimento dos problemas e, em alguns casos, não terem conseguido atingir todos os 

objetivos propostos, ao longo do curso, eles mobilizaram habilidades e competências que 

caracterizam o pensamento aritmético e algébrico (LINS; GIMENEZ, 2006; FIORENTINI et 

al., 2005). Também foi possível perceber uma melhora no desempenho dos professores à 

medida que eles foram familiarizando-se com os conceitos envolvidos e os problemas 

propostos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa investigou como um curso de formação continuada sobre aritmética 

modular, baseado na metodologia de ensino resolução de problemas, pode contribuir para a 

promoção do pensamento aritmético e algébrico entre os professores de matemática. A 

pesquisa foi desenvolvida com dez professores de matemática de escolas de Duque de Caxias, 

durante dois cursos de formação continuada realizados em dezembro de 2010 e março de 

2011. Os dados foram coletados através de: a) questionários (um para o levantamento do 

perfil dos participantes e outro para avaliação do curso); b) observação do curso de formação 

continuada (caderno de campo e gravação de áudio e vídeo dos encontros); e c) documentos 

(resoluções das atividades desenvolvidas nas aulas). Foram identificadas três categorias de 

análise: a primeira referente à promoção do pensamento aritmético e algébrico; a segunda 

sobre o conhecimento matemático dos professores quanto às propriedades das operações com 

números inteiros; e, a terceira, sobre a prova e a demonstração matemática. Os resultados 

puderam ser abordados em cinco grupos: 1) quanto às atividades propostas; 2) quanto à 

adequação do conteúdo do curso; 3) quanto às estratégias adotadas pelos professores na 

resolução de problemas; 4) quanto às deficiências conceituais apresentadas pelos professores; 

e, 5) quanto à habilidade dos docentes para realizar demonstrações matemáticas. Vejamos 

cada um deles a seguir. 

Quanto às atividades propostas, a realização dos experimentos de ensino indicou a 

necessidade de aliar os conhecimentos específicos aos metodológicos, isto é, promover a 

compreensão dos conceitos matemáticos através da prática pedagógica. Além disso, o 

desenvolvimento de situações-problema baseadas no conceito da aritmética modular 

demonstrou ser uma opção viável para a mobilização e promoção do pensamento aritmético e 

algébrico, visto que suas resoluções exigem estratégias de pensamento que contêm elementos 

caracterizadores do pensamento aritmético, tal como ressalta Lins e Gimenez (2006) e 

elementos caracterizadores do pensamento algébrico, conforme propõe Fiorentini et al. 

(2005).  

Em relação à adequação do conteúdo do curso, foi possível perceber que os 

professores não estavam acostumados a desenvolver, em sala de aula, atividades como as 

exploradas neste experimento de ensino. Considerando que a formação inicial desses docentes 

ocorreu há, em média, 10 anos, possivelmente, esses conceitos não tenham sido trabalhados 

de modo adequado. Este fato foi indicado pela pesquisa de Resende (2007), que estudou o 
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significado da disciplina teoria dos números na licenciatura. A autora destaca que as 

disciplinas sobre teoria dos números oferecidas nas licenciaturas em matemática tratam os 

conteúdos de maneira tradicional, carecendo de um trabalho que privilegie a formação do 

professor de matemática da escola básica, assim como de um tratamento pedagógico 

adequado.  

Corrobora com essas considerações o trabalho de Moreira e David (2010), que 

investigou o conhecimento matemático do professor, sua formação e prática docente na escola 

básica. Estes autores destacam que a formação matemática na licenciatura ainda desenvolve-

se baseada nos valores conceituais e estéticos da matemática científica, os quais são 

insuficientes para matemática escolar e, às vezes, até mesmo inadequados. Este estudo sugere 

que a concepção sobre formação de professores deve levar em conta a especificidade do 

trabalho docente e tomar a matemática escolar como referência. Sendo assim, inferimos, neste 

trabalho, que iniciativas como estas podem constituir oportunidades essenciais de formação 

continuada, dessa maneira, auxiliando professores do ensino básico na reconstrução de 

conceitos matemáticos com propósitos didáticos.   

No que concerne às estratégias adotadas pelos professores na resolução de problemas, 

os resultados deste estudo apontam que há dificuldade e até certa resistência dos docentes em 

trabalhar com problemas que exigem argumentação ou exploram uma parte conceitual da 

aritmética modular. Os processos de resolução dos problemas revelaram que os professores 

não estão familiarizados com os conceitos do algoritmo da divisão e da congruência módulo 

m, pois, apesar de consistirem em excelentes ferramentas para resolução das atividades, 

raramente, foram usados. Observou-se ainda uma deficiência quanto ao emprego da 

linguagem algébrica, pois os professores frequentemente recorriam à linguagem natural para 

justificar suas respostas.  

Alguns professores cometeram erros na interpretação dos problemas e a maioria não 

conseguiu aplicar conhecimentos já adquiridos a situações novas. Nas atividades que exigiam 

determinado nível de abstração e o desenvolvimento de um raciocínio mais elaborado, a 

maioria também não conseguiu estabelecer relações entre o conhecimento prévio e os 

processos explorados no problema. Por conseguinte, habilidades consideradas importantes 

para a prática docente, como capacidades de refutar, conjecturar, generalizar, argumentar e 

demonstrar, em alguns momentos, não foram manifestadas. É possível concluir que essas 

dificuldades são reflexos de uma prática docente ainda baseada na transmissão de 

conhecimento através de aulas teóricas e exercícios repetitivos. Esse tipo de metodologia não 
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contempla a compreensão e o desenvolvimento do pensamento matemático, tal como aponta 

Groenwald e Nunes (2007).  

Outro aspecto revelado pela análise dos dados refere-se às deficiências conceituais 

apresentadas pelos professores quanto ao estudo das propriedades e das operações com os 

inteiros (Capítulo 4). Moreira e David (2010) apontam que o conhecimento matemático 

acerca do sistema de numeração decimal, dos significados e das propriedades básicas das 

operações com os números naturais são essenciais para a prática profissional docente na 

escola básica, porque, a partir do sexto ano, retoma-se e amplia-se todo o trabalho com os 

números naturais, feito nos anos iniciais. Segundo os autores, esses números, agora, passam a 

ser tratados como elementos de um conjunto, onde, por exemplo, contém a soma e o produto 

de quaisquer dois deles, mas não contém, sempre, a diferença ou a divisão. Por sua vez, os 

professores precisam, em um processo pedagógico bastante complexo, estender seus 

significados e suas propriedades para conjuntos mais abrangentes, como os inteiros negativos, 

os racionais e, a partir destes, para os reais.  

Dessa forma, este trabalho indica que há necessidade de investigações que aprofundem 

o estudo do conhecimento matemático dos professores quanto às propriedades das operações 

com números inteiros. É necessário verificar, por exemplo, se, nas licenciaturas, o estudo dos 

números naturais e inteiros está adequado às exigências da prática docente e, ainda, quais as 

consequências que deficiências conceituais no conhecimento matemático dos professores, 

como as apontadas neste estudo, podem causar à aprendizagem dos alunos.  

Em atinência à habilidade para realizar demonstrações matemáticas, o estudo detectou 

certa resistência dos docentes para desenvolverem problemas que requerem prova. Os relatos 

indicam que os professores raramente trabalham com seus alunos atividades que exigem 

demonstração. Embora não seja o objetivo deste estudo aprofundar essa questão, é inegável 

sua relevância no campo da educação matemática (D’AMORE, 2007).  Convém assinalar que 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) enfatizam a importância da demonstração em 

matemática nos ensinos fundamental e médio, ainda, ressaltando que os alunos devem 

familiarizar-se, desde as séries iniciais, com o processo de formulação e validação de 

conjecturas. Nesse sentido, este trabalho revela a necessidade de promover mudanças quanto 

a concepções e saberes docentes a respeito da demonstração matemática. Trata-se de criar 

condições para que desenvolvam competências e habilidades, tais como raciocínio, refutação, 

argumentação, prova e demonstração para si  e para seus alunos. 
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Como produto deste trabalho, elaboramos um Caderno de Atividades (CA), composto 

por 10 atividades e quatro desafios (Apêndice C), baseado no conceito da aritmética modular 

e uma apostila com a parte teórica necessária para fundamentar os professores no trabalho 

desse conteúdo matemático com seus alunos. Entendemos que esse produto não é definitivo, 

podendo ser aprimorado em diversos aspectos. Contudo traz uma ideia que pode ser ajustada 

conforme o público-alvo em questão. Convém ao professor analisar as atividades propostas e 

avaliar a viabilidade de implementação em sua turma, sendo, sempre, importante lembrar que 

não existem regras que garantam de antemão o sucesso de uma experiência de ensino. A 

proposta é oferecer uma sugestão para os professores de matemática que tiverem acesso ao 

produto desta dissertação, ou seja, consiste em um material de apoio que visa a auxiliar a 

abordagem da aritmética modular em turmas da educação básica ou até mesmo do ensino 

superior.  

À guisa de conclusão, ressaltamos que os objetivos deste estudo são contemplados de 

diversas formas nos produtos (curso de formação continuada, material de apoio e caderno de 

atividades) e nas atividades desenvolvidas durante a pesquisa-ensino. As situações-problema 

mencionadas no primeiro objetivo foram testadas e passaram a compor o Caderno de 

Atividades (Apêndice C); as situações-problema elaboradas para a pesquisa que foram 

submetidas aos docentes durante o curso e as respectivas avaliações podem ser encontradas no 

capítulo 4; os procedimentos conhecidos pelos professores de matemática da educação básica, 

foco do segundo objetivo desta dissertação, também, foram identificados e descritos. Em 

relação ao terceiro objetivo, procurou-se contemplá-lo através da descrição detalhada do 

desempenho dos professores, como vimos no capítulo 4.  

A partir da questão norteadora desta dissertação (Como o estudo da aritmética 

modular, através de situações-problema apresentadas no decorrer de um curso de formação 

continuada, pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento aritmético e algébrico 

dos professores de matemática?), é possível responder que o estudo da aritmética modular 

viabiliza a exploração das propriedades e operações com inteiros, o algoritmo da divisão, a 

relação de equivalência e a própria questão da divisibilidade em um contexto diferente do 

conhecido pelos professores. Considerando o papel que esses conteúdos desempenham no 

currículo da educação básica, conforme já destacado por Moreira e David (2010) e pelos 

PCN, esta pesquisa indica que um curso de formação continuada sobre aritmética modular 

pode contribuir para a aquisição de conhecimentos matemáticos essenciais à prática docente. 

Além disso, esta pesquisa revela que a aritmética modular pode constituir-se como um campo 
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propício ao desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais, como elaborar e 

validar conjecturas, argumentar, generalizar e demonstrar.    

Os resultados deste estudo assinalam que, mediante a escolha adequada dos conteúdos 

e da metodologia de ensino, o estudo de assuntos inerentes à teoria dos números, 

nomeadamente, a aritmética modular, contribui para a promoção do pensamento aritmético e 

algébrico à medida que favorece o desenvolvimento de competências e habilidades, como 

formular e validar conjecturas, representar e analisar situações matemáticas e estruturas 

usando símbolos algébricos; produzir modelos para representar e expressar uma situação-

problema; desenvolver algum tipo de generalização; realizar demonstração de regularidades 

ou invariâncias e desenvolver e elaborar uma linguagem mais concisa e sincopada ao 

expressar-se matematicamente.  

A realização deste estudo reforçou a nossa convicção de que investigações sobre a 

prática constituem um importante meio de aprimoramento profissional, pois possibilitam a 

vivência de experiências capazes de promoverem mudanças de atitude e de comportamento 

nos docentes. Nesse sentido, acreditamos que experiências como as descritas neste estudo 

podem contribuir à formação continuada do professor de matemática da educação básica, 

assim, promovendo oportunidades para o desenvolvimento do pensamento matemático e 

criando possibilidades à melhoria da qualidade do ensino de matemática no Brasil.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

Nome: 

Você e sua família 
 

1) Idade? 

2) Sexo? 

3) Estado civil? 

4) A casa onde você reside atualmente? 

a) Própria   

b) Alugada 

c) Emprestada 

d) Outra situação 

 

5) Quantas pessoas moram com você? 

6) Quantos filhos você tem? 

 
 
 

Você e sua formação 
 

7) Em que tipo de escola você cursou o ensino básico (fundamental e médio)? 

a) Escola pública 

b) Escola particular  

c) Parte em escola pública e parte em escola particular 
 

8) Qual a modalidade de ensino você cursou o ensino médio? 

a) Ensino regular 

b) Educação para jovens e adultos (antigo supletivo) 

c) Ensino técnico/ensino profissional 

 

9) Em relação à graduação, você cursou: 

a) Licenciatura plena em matemática 

b) Licenciatura curta em matemática 

c) Bacharel em matemática 
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d) Outra formação 

 

10) Em que tipo de instituição você cursou o ensino superior? 

a) Instituição pública 

b) Instituição particular 

c) Parte em instituição pública e parte em instituição particular 

 

11) Você já realizou cursos de formação continuada? 

a) Sim    

b) Não  

 

12) Caso a resposta da pergunta anterior seja afirmativa informe o(s) curso(s) que realizou: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Você e o trabalho 

 

13) No momento você trabalha: 

a) Somente na rede pública  

b) Somente na rede privada  

c) Na rede pública e na rede privada 

 

14) Segmento que atua: 

a) Ensino fundamental 

b) Ensino médio 

c) Nos ensinos fundamental e médio 

 

15) Tempo no magistério como professor de matemática (em anos completos): 

16) Quantas horas/aula você trabalha por semana? 

17) Em quantas escolas você trabalha? 

18) Você exerce outro tipo de atividade profissional além do magistério? 

a) Sim         Qual:_____________________________________________ 

b) Não 

 



      

 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

“ARITMÉTICA MODULAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA” 

 

1) Por favor, indique a opção mais adequada para os seguintes aspectos do curso: 
 Excelente Muito 

Bom 
Bom Regular Insuficiente 

Clareza dos objetivos 
 

     

Pertinência dos conteúdos em relação 
aos objetivos propostos 

 

     

Estruturação do programa do curso 
 

     

Quantidades de encontros 
 

     

Local de realização do curso 
 

     

Duração de cada encontro 
 

     

Duração total do curso 
 

     

Conteúdo do material de apoio 
 

     

Recursos digitais (computador, 
projetor), material de apoio e listas de 

problemas. 
  

     

Metodologia utilizada durante os 
encontros 

 

     

Habilidade do professor do curso em 
promover a aprendizagem 

     

Correspondência a sua expectativa      
Qualidade das atividades propostas      

Acompanhamento do processo de ensino e 
aprendizagem realizado pelo professor 

     

Relação entre o conteúdo do curso e a 
prática docente 

     

Quanto ao desenvolvimento dos conceitos 
matemáticos abordados 

     

 

2) Foi possível aprofundar sua compreensão conceitual em relação aos conteúdos 

matemáticos abordados durante o curso? Por favor, justifique sua resposta. 
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3) Você considera que o curso foi relevante para sua prática docente? Por favor, justifique sua 

resposta.  

 

 

 

 

4) Você aconselharia outra pessoa a fazer este curso? Por favor, justifique sua resposta. 

 

 

 

 

5) Destaque três pontos positivos e três pontos negativos do curso.  

 

 

 

 

6) Utilize o espaço abaixo para apresentar, livremente, sugestões ou críticas que julgar 

necessária, a respeito do curso concluído:  

 

 

 

 

 

 



      

 

APÊNDICE C - CADERNO DE ATIVIDADES  

 

Atividade 1 

 

Problema do calendário  

 

1. Determine se o dia 23/03/10 (82° dia do ano) e o dia 08/10/10 (281° dia do ano) caem no 

mesmo dia da semana, se não dispusermos de um calendário? Exemplifique e justifique sua 

resposta. 

 

Problema jornada de trabalho 

2. Uma empresa, a fim de cumprir o prazo de entrega de suas mercadorias, colocou seus 

funcionários em regime de trabalho ininterrupto, estabelecendo três turnos de atividades. 

Estima-se que serão necessárias 822 horas de trabalho. Se esse regime iniciou às 08 horas do 

dia 06/09/2010 (segunda-feira) e o serviço não vai parar nem nos finais de semana, qual o dia 

da semana e a que horas encerra-se esse regime de trabalho? Exemplifique e justifique sua 

resposta. 

 

Orientações Metodológicas 
Pré-requisitos 

 
Domínio das operações básicas e reconhecimento de padrões e 

regularidades. 
Conteúdos abordados Algoritmo da Divisão e Congruência Módulo m.  

Segmento Ensino fundamental e médio.  
Metodologia Trabalho individual ou em grupo utilizando uma abordagem 

exploratório-investigativa.  
Orientações 

Complementares 
- Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos 

- Solicitar que generalizem os resultados encontrados. 
Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 2 

Problema empresa de lixo 

 

3. Uma empresa de coleta de lixo dividiu o município de Duque de Caxias em 171 áreas para 

realizar pontualmente a coleta de lixo nas residências. 

Foi feito um cronograma para a coleta de lixo de acordo com o quadro abaixo: 

Domingo 2º feira 3º feira 4º feira 5º feira 6º feira Sábado 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 ... ... ... 

Responda as questões abaixo: 

a) Em que dia da semana, a área de número 71 deve esperar o caminhão de lixo. 

 

b) Em que dia da semana, a área de número 95 deve esperar o caminhão de lixo. 

 

c) Em que dia da semana, a área de número 128 deve esperar o caminhão de lixo. 

 

d) Quantas áreas diferentes essa empresa de coleta de lixo visita na 3º feira? E no 

sábado?  

 

e) Qual o número da área que fica 4 linhas abaixo da área 91? 

 

f) Qual o número da área que fica 7 linhas acima da área 155?  

 

g) É possível estabelecer uma relação entre a distribuição das áreas e cada dia da 

semana? Qual? 
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Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Domínio das operações básicas, reconhecimento de padrões 

e regularidades e generalização dessas regularidades. 

Conteúdos 

abordados 

Progressões Aritméticas, Algoritmo da Divisão e 

Congruência Módulo m.  

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Explorar com os alunos todas as diferentes possibilidades de 

raciocínio utilizadas no desenvolvimento da atividade.  

• Propor que os alunos validem as conjecturas levantadas e 

justifiquem os resultados encontrados. 

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 3 

 

Problema soma de classes 

4. Observe o quadro a seguir e responda as questões abaixo, justificando suas respostas: 

(Atividade adaptada da apostila da OBMEP-2006, Jurkiewicz, S.) 

                                                     A       B      C       D       E 

0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 

20 21 22 ... ... 

 

a) Se somarmos um número da coluna C com um número da coluna D, em que coluna 

estará o resultado dessa soma? Justifique sua resposta. 

 

b) Se somarmos um número da coluna B com um número da coluna E, em que coluna 

estará o resultado dessa soma? Justifique sua resposta. 

 

c) Se somarmos dois números da coluna E, em que coluna estará o resultado dessa soma? 

Justifique sua resposta. 

 

d) Escolhendo um número da coluna do C e outro da coluna do D, em que coluna estará a 

soma desses números? E a diferença desses números? Justifique. 
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5. Preencha o quadro abaixo com os resultados das experimentações da adição.  

+ Números da 
coluna A 

Números da 
coluna B 

Números da 
coluna C 

Números da 
coluna D 

Números da 
coluna E 

Números da 
coluna A 

     

Números da 
coluna B 

     

Números da 
coluna C 

     

Números da 
coluna D 

     

Números da 
coluna E 

     

 

 

 

6. Vamos estender os resultados das experimentações da adição para a subtração. 

_ Números da 
coluna A 

Números da 
coluna B 

Números da 
coluna C 

Números da 
coluna D 

Números da 
coluna E 

Números da 
coluna A 

     

Números da 
coluna B 

     

Números da 
coluna C 

     

Números da 
coluna D 

     

Números da 
coluna E 

     

 

 

7. Mostre que se mod moda b m então a c b c m≡ + ≡ + . 
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Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Reconhecimento e generalização de regularidades, formulação e 

validação de conjecturas.  

Conteúdos abordados Relação de equivalência, algoritmo da divisão, soma e subtração de 

classes módulo m.   

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Propor que os alunos validem as conjecturas 

levantadas e justifiquem os resultados encontrados. 

• Deduzir e demonstrar algumas propriedades da 

aritmética modular relacionadas a soma e subtração.  

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 4 

 

Problema multiplicação de classes 

 

8. Observe o quadro a seguir e responda as questões abaixo, justificando suas respostas:  

                                            A       B      C       D       E      F       G 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 ... ... ... 

 

a) Se multiplicarmos um número da coluna C com um número da coluna F, em que 

coluna estará o resultado dessa multiplicação? Justifique sua resposta. 

 

 

b) Se multiplicarmos um número da coluna B com um número da coluna E, em que 

coluna estará o resultado? Justifique sua resposta. 

 

 

c) Se multiplicarmos dois números da coluna B, em que coluna estará o resultado desse 

produto? Justifique sua resposta. 
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d) Se multiplicarmos dois números quaisquer, um da coluna E e outro da coluna G, em 

que coluna vai cair o resultado encontrado? Você consegue explicar porque isto acontece?  

 

 

9. Preencha o quadro abaixo com os resultados da multiplicação de classes módulo 7.  

 

10. Baseado nos resultados encontrados no quadro anterior, mostre que: se 

mod moda b m então a c b c m≡ ≡ . 

 

 

 

 

X Números 

da coluna 

A 

Números 

da coluna B 

Números 

da coluna C 

Números 

da coluna 

D 

Números 

da coluna E 

Números 

da coluna F 

Números 

da coluna 

G 

Números 

da coluna 

A 

       

Números 

da coluna B 

       

Números 

da coluna C 

     Coluna D  

Números 

da coluna 

D 

       

Números 

da coluna E 

       

Números 

da coluna F 

       

Números 

da coluna 

G 
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Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Reconhecimento e generalização de regularidades, formulação e 

validação de conjecturas.  

Conteúdos abordados Relação de equivalência, algoritmo da Divisão, multiplicação de 

classes módulo m.   

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Propor que os alunos validem as conjecturas 

levantadas e justifiquem os resultados encontrados. 

• Deduzir e demonstrar algumas propriedades da 

aritmética modular relacionadas à multiplicação.   

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 5 

 

Problema propriedades das operações 

11. Preencha o quadro soma de classes módulo 5. 

 

+  

0  1 2  3 4  

0       

1      

2       

3      

4       

a) Existe o elemento neutro na adição de classes? Ele é único? Justifique. 

b) Todos os elementos, ou classes possuem um elemento simétrico? Mostre?   

12. Preencha o quadro multiplicação de classes módulo 5. 

 

X  

0  1 2  3 4  

0       

1      

2       

3      

4       

a) Existe elemento neutro na multiplicação de classes módulo 5? Justifique. 

b) Todos os elementos ou classes, não nulos, módulo 5 (cinco) possuem inverso? Justifique. 

13. Preencha o quadro produto de classes módulo 6. 
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X  

0  1 2  3 4  4  

0        

1       

2        

3       

4        

4        

a) Existe elemento neutro na multiplicação de classes módulo 6? Justifique. 

 

b) Todos os elementos ou classes, não nulos, módulo 6 (seis) possuem inverso? Justifique. 

 

c) Em relação à existência do inverso, é possível estabelecer uma comparação entre os 

resultados encontrados nos dois quadros? Qual? 

Orientações Metodológicas 

Pré-requisitos 

 

Compreensão das propriedades básicas da operação com os inteiros. 

Conteúdos abordados Soma, subtração e multiplicação de classes módulo m e 

propriedades da operação com inteiros módulo m.   

Segmento Ensinos fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho individual ou em grupo utilizando uma abordagem 

exploratório-investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as diferenças estruturais existentes entre o 

conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros módulo m, a 

fim de promover uma melhor compreensão dos conceitos 

envolvidos.  

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 6 

 

Problema critério de divisibilidade 

 

 

14. Um professor ao falar de critérios de divisibilidade com seus alunos, afirma: um 

número é divisível por 3 (três) se, e somente se, a soma de seus algarismos é divisível por 3 

(três). Como podemos explicar aos alunos, porque isso sempre funciona? Justifique sua 

resposta. 

 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Familiaridade com a argumentação e a prova matemática. 

Conteúdos abordados Sistema de numeração decimal, critérios de divisibilidade e 

congruência módulo m.    

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Propor que os alunos demonstrem a validade de 

outros critérios de divisibilidade.  

• Demonstrar como a aritmética modular contribui na 

prova dos critérios de divisibilidade.    

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividades 7 

 

Problema adivinhação 

 

15. Um professor de matemática, com o intuito de despertar o interesse da turma pelo 

assunto divisibilidade no conjunto dos números inteiros, propõe o seguinte problema: pense 

em número inteiro positivo de dois algarismos ou mais, forme outro número utilizando os 

mesmos algarismos do número pensado, subtraia o menor do maior, pronto o resultado é 

múltiplo de 9 (nove). Porque isso acontece? Como podemos explicar isso? 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Familiaridade com a argumentação e a prova matemática. 

Conteúdos abordados Sistema de numeração decimal, critérios de divisibilidade e 

congruência módulo m.    

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Propor que os alunos elaborem outros jogos de 

adivinhação, baseados nos critérios de divisibilidade.   

• Demonstrar como a aritmética modular contribui na 

prova dessas brincadeiras.   

Avaliação Relatório e observação.   

 

 



142 

 

 

Atividade 8 

 

Problema do CPF 

 

16. O número de CPF de uma pessoa, no Brasil, é constituído de 11 dígitos, sendo um 

primeiro bloco com 9 (nove) algarismos e um segundo, com mais dois algarismos, que são os 

dígitos de controle ou de verificação. Se  a a a a a a a a a 987654321  é a sequência formada 

pelos 9 primeiros dígitos, devemos multiplicá-los, nessa ordem, pela base {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9} e somar os produtos obtidos. O dígito que está faltando, que vamos representar por a
10

 

deve ser tal que ao ser subtraído da soma obtida, deve-se gerar um múltiplo de 11, isto é, se a 

soma obtida é S, o número S - a
10

 deve ser múltiplo de 11, ou seja, S - a
10

 ≡ 0 mod 11. Para a 

determinação do 11a , segundo dígito de controle, procedemos de modo similar, sendo que 

agora acrescentamos o décimo dígito (aquele que acabamos de calcular) e usamos uma base 

de multiplicação de 0 a 9. Com base no procedimento descrito calcule: 

 

 

a. Os dois dígitos de controle do CPF que possui os seguintes primeiros nove dígitos, 532 486 

597-XY. 

 

 

 

b. Os valores de x, no CPF 235 X43 104 – 6Y.    
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Orientações Metodológicas 

Pré-requisitos Operações básicas e o conceito de congruência módulo m. 

Conteúdos 

abordados 

Operações, expressões numéricas, equações algébricas e 

congruência módulo m.    

Segmento Ensino fundamental e médio.  

Metodologia Trabalho individual ou em grupo utilizando uma abordagem 

exploratório-investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Propor que os alunos testem o algoritmo fornecido pela 

atividade em documentos originais, como o de seus 

familiares, por exemplo.   

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 9 

Problema de criptografia 

17. Um dos métodos mais antigos de criptografia conhecido foi o usado pelo grande 

imperador de Roma, Júlio César, a cerca de 50 a.C. César escrevia para Marcus Cícero usando 

a rudimentar cifra de substituição onde a cada letra do alfabeto correspondia outra letra 

algumas posições à frente da letra cifrada. Conforme o exemplo: (chave 3). 

TEXTO: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z 

CIFRA: DEFGHIJKLMENOPQRSTUVWY ZABC 

Para tornarmos o método de criptografia de César um pouco mais seguro, vamos 

substituir cada letra do alfabeto por um número de dois dígitos, conforme o quadro abaixo: 

Quadro de cifras 

A B C D E F G H I J K L M 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

N O P Q R S T U V W Y X Z 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Agora, podemos escolher um número qualquer K, de modo que, para criptografar uma 

mensagem somamos o número K ao valor correspondente a letra que se pretende codificar e 

então a substituimos pela letra que é representada pelo número resultado da soma. Este 

número K será a chave do novo método de criptografia.  Fazendo uso da tabela de cifras 

codifique as mensagens abaixo: 

a. ARITMETICA DO RELOGIO (K = 12) 

 

b. SE A MATEMÁTICA É A RAINHA DAS CIÊNCIAS (K = 17) 

 

c. Como podemos descrever o método de criptografia utilizado acima, através da congruência 

módulo m? Sugestão: Crie um algoritmo para codificar e outro para decodificar as mensagens, 

através da congruência módulo m.  
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d. Utilizando o método descrito acima, de quantas maneiras diferentes podemos criptografar 

uma mensagem? Justifique sua resposta. 

 

e. Se tentarmos ao invés de somar, multiplicar o valor de K, o método de criptografia 

funcionaria corretamente para qualquer valor de K? Justifique sua resposta.  

 

f. Caso a resposta acima seja negativa, para quais valores de K, o método não funciona?  

 

Orientações Metodológicas 

Pré-requisitos 

 

Compreensão do conceito e de algumas propriedades da aritmética 

modular, capacidade de analisar e representar situações matemáticas 

e estruturas usando símbolos algébricos.  

Conteúdos abordados Conceito e algumas propriedades da aritmética modular, múltiplos, 

divisibilidade, algoritmo da divisão, argumentação e demonstração 

matemática.     

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Explorar a multiplicação de classes módulo 26, a fim 

de levar os alunos a deduzirem a validade do teorema de 

inversão.  

• Propor o assunto criptografia para abordar outros 

conteúdos matemáticos, por exemplo, funções, matriz e 

estatística.  

• Adaptar atividade de acordo com o nível da turma.    

Avaliação Relatório e observação.   
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Atividade 10 

 

Problema códigos de barra 

 

 

18. Quando vamos ao supermercado encontramos em todos os produtos um código de 

informação, também conhecido como código de barras. O EAN –13 (código de barras) foi 

criado nos EUA, em 1973, para ajudar os grandes supermercados a tornar mais eficiente o 

pagamento nas caixas e simultaneamente,  controlar melhor o inventário dos produtos em 

armazém. Esse sistema teve tanto sucesso que conduziu rapidamente à sua implementação em 

todos os produtos e sua difusão pelo mundo. Constituído de 13 algarismos, os três primeiros 

dígitos do código representam o país de registro do produto, os próximos quatro dígitos 

identificam o fabricante; os cinco dígitos seguintes identificam o produto e o último, é o 

dígito controle.  

O dígito de controle permite ao leitor óptico confirmar se leu o número corretamente e 

é calculado através de operações aritméticas com os outros doze dígitos da seguinte maneira: 

multiplicamos a sequência formada pelos 12 primeiros dígitos, pela base {1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 

1, 3, 1, 3} e somamos os produtos obtidos. O dígito que está faltando, deve ser tal que ao ser 

adicionado no resultado da soma anterior, deve gerar um múltiplo de 10. 

Exemplo:  

Numa embalagem de uma caixa de leite, temos o seguinte código de barras: 

789 6079 50015 1 

Vamos efetuar os cálculos para a determinação do dígito de controle (que estamos 

vendo ser o dígito 1). 

7 8 9 6 0 7 9 5 0 0 1 5 

x X X x x X x x x x X X 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

7+ 24+ 9+ 18+ 0+ 21+ 9+ 15+ 0+ 0+ 1+ 15= 
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Efetuando os produtos, teremos:  

7 + 24 + 9 + 18 + 0 + 21 + 9 + 15 + 0 + 0 + 1 + 15 = 119  

119     10      

  9       11 

Como a divisão de 119 (soma obtida) por 10 deixa resto 9, o dígito de controle é 1, 

pois     9 + 1 = 10. Observe que 119 + 1 = 120 (múltiplo de 10).  

Com base no procedimento descrito acima responda: 

a. Qual a relação entre o sistema de identificação EAN – 13 (código de barras) e a aritmética 

modular? Sugestão: elabore um algoritmo para o cálculo do dígito de controle.  

 

 

 

b. Se o método para determinarmos o dígito de controle no sistema EAN -13 fosse alterado 

para: o dígito que está faltando, deve ser tal que ao ser subtraído da soma obtida, deve gerar 

um múltiplo de 5 (cinco). Qual seria o dígito de controle do exemplo acima? Com a alteração 

proposta, quais os valores possíveis para o dígito de controle? 

 

 

 

c. Dê exemplos de erros que o sistema EAN-13 não é capaz de detectar. 

 

 

 

d. Em relação ao sistema EAN-13 modificado na questão “b”, ele é tão eficaz quanto o 

original?  Caso negativo, dê um exemplo de erro que ele não é capaz de detectar? 

 

 

 

e. Por que os sistemas de identificação que utilizam módulo k < 10 são pouco utilizados 

atualmente? Justifique sua resposta. 
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f. Pesquisas revelam que 79% dos erros na transmissão de mensagens com números é do tipo 

singular, ou seja, o erro de um único dígito (ou algarismo). Por exemplo, digitar 15478, 

quando o correto seria 15468. Outros 11% dos erros, são os chamados erros de transposição, 

referem-se à troca de dois dígitos. Por exemplo, digitar 36798, quando o correto seria 36789. 

Os demais 10% dos erros estão distribuídos em diversas categorias, onde nenhuma delas 

representa mais que 1% do total. Mostre que o sistema de identificação EAN-13, descrito no 

enunciado, é 100% eficaz em relação ao erro singular. 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos 

 

Compreensão do conceito e de algumas propriedades da aritmética 

modular, capacidade de analisar e representar situações matemáticas 

e estruturas usando símbolos algébricos.  

Conteúdos abordados Conceito e algumas propriedades da aritmética modular, múltiplos, 

divisibilidade, algoritmo da divisão, argumentação e demonstração 

matemática.     

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho em grupo utilizando uma abordagem exploratório-

investigativa.  

Orientações 

Complementares 

• Discutir as resoluções apresentadas pelos alunos. 

• Procurar mostrar como a matemática auxilia na 

resolução de problemas da atualidade.  

• Propor atividades que explorem outros sistemas de 

identificação.  

• Explorar a contextualização do conteúdo aritmética 

modular para despertar o interesse dos alunos pela 

matemática.   

• Adaptar atividade de acordo com o nível da turma.    

Avaliação Relatório e observação.   
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Desafio 1 

 

1. Dizemos que uma relação é uma relação de equivalência, por definição, se ela é 

simultaneamente reflexiva, simétrica e transitiva.  

Reflexiva: maa mod≡  

Simétrica: mabentãomba modmod ≡≡  

Transitiva: mcaentãomcbemba modmodmod ≡≡≡  

Mostre que a congruência módulo m é uma relação de equivalência. Use a definição: 

↔≡ mba mod m a b− . 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos Familiaridade com a prova e a demonstração matemática. 

Conteúdos abordados Relação de Equivalência e congruência módulo m.      

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho individual utilizando uma abordagem desafiadora.   

Orientações 

Complementares 

• Discutir as demonstrações apresentadas pelos alunos. 

• Explorar o conceito de relação de equivalência, 

através da validação de suas propriedades.   

• Destacar a importância da demonstração matemática 

como forma de validar o conhecimento matemático.   

Avaliação Relatório, observação e correção individual.   
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Desafio 2 

 

1. Mostre que se r = 0,1,2,3,...,n-1 são os possíveis restos de uma divisão por n  e α  o 

simétrico de r, então rn −=α . (Lembre que: )(mod0 nr ≡+α ). 

 

 

 

2. Mostre que )(mod1)1)(1( nnn ≡−− , ou seja, n-1 é sempre seu próprio inverso módulo n.  

 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos Familiaridade com a prova e a demonstração matemática. 

Conteúdos abordados Propriedade das operações matemáticas, congruência módulo m.      

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho individual utilizando uma abordagem desafiadora.   

Orientações 

Complementares 

• Discutir as demonstrações apresentadas pelos alunos. 

• Explorar a validade das propriedades das operações 

matemáticas no conjunto dos inteiros módulo m.    

• Mostrar a demonstração matemática como uma 

ferramenta para generalização dos resultados.  

• Destacar a importância da demonstração matemática 

como forma de validar o conhecimento matemático.   

Avaliação Relatório, observação e correção individual.   
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Desafio 3 

 

1. Durante algum tempo, antes da popularização das calculadoras, ensinava-se na escola a 

“prova dos nove”. Era uma maneira de testar se os cálculos com números inteiros não 

continham erros. Para conferir se fizemos uma conta corretamente, somamos os algarismos 

das parcelas, subtraindo nove cada vez que a soma chegue ou passe de nove (noves fora). Para 

que a conta esteja correta a soma dos algarismos do resultado deve ser igual à soma dos 

algarismos das parcelas. Por exemplo: 

   No caso da adição:   

    187 → 1+8+7 = 16 e 16-9 = 7. 

+  134 → 1+3+4 = 8 → (8+7 = 15 e 15-9 =6) 

      

    321 → 3+2+1 = 6 

 

No caso da multiplicação:  

   266 → 2+6+6 = 14 e 14-9 = 5 

x   17 → 1+7 = 8 → (8x5 = 40 e 4+0 = 4 ou 40÷9 = 4) 

 

   4522 → 4+5+2+2 = 13 e 13-9 = 4. 

  

Sobre o método descrito acima (prova dos nove) responda: 

a) Por que funciona? 

 

 

 

 

b) Explique o que precisa acontecer para que a prova dos nove não seja capaz de detectar um 

erro, seja na adição ou na multiplicação? 
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c) Por que prova dos nove e não dos cinco, dos sete ou dos onze, por exemplo?  

 

 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos Familiaridade com a prova e a demonstração matemática. 

Conteúdos abordados Divisibilidade, algoritmo da divisão, sistema de numeração decimal, 

congruência módulo m.      

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho individual utilizando uma abordagem desafiadora.   

Orientações 

Complementares 

• Discutir as justificativas e argumentações 

apresentadas pelos alunos. 

• Refletir sobre a eficiência dos algoritmos trabalhados 

na educação básica.     

• Destacar a importância da demonstração matemática 

como forma de validar o conhecimento matemático.  

•  Estimular, entre os alunos, o desenvolvimento de um 

processo heurístico.   

Avaliação Relatório, observação e correção individual.   
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Desafio 4 

 

1. Mostre que a classe α tem inverso em Zn se, e somente se, α e n são primos entre si. 

(Teorema da inversão). 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações Metodológicas 

 

Pré-requisitos Familiaridade com a prova e a demonstração matemática. 

Conteúdos abordados Propriedade das operações matemáticas, congruência módulo m.      

Segmento Ensino médio.  

Metodologia Trabalho individual utilizando uma abordagem desafiadora.   

Orientações 

Complementares 

• Discutir as demonstrações apresentadas pelos alunos. 

• Explorar a validade das propriedades das operações 

matemáticas no conjunto dos inteiros módulo m.    

• Mostrar a demonstração matemática como uma 

ferramenta para generalização dos resultados.  

• Destacar a importância da demonstração matemática 

como forma de validar o conhecimento matemático.   

Avaliação Relatório, observação e correção individual.   

 




