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Como pretendemos discutir uma revisão do conceito de resolução de 

problemas, consideramos útil preceder tal teorização com a apresentação de um 

problema real que apesar da aparente simplicidade é um dentre centenas que têm 

ultrapassado a malha do filtro dos planejadores educacionais, primeiro pela 

incompetência que literalmente cega tais planejadores segundo pela inadequação do 

filtro utilizado. 

Quase por acaso, percebemos que pouco mais da metade dos jovens 

paulistas efetua o algoritmo da subtração de um modo que, na falta de melhor rótulo, 

chamaremos "não natural" e que o restante (pouco menos da metade) usa o mesmo 

algoritmo de modo "natural". 

Um exemplo prático vai nos poupar descrições enfadonhas: 
 

a) para efetuarmos a subtração  7348  2542; 
 
b) montamos o algoritmo (minuendo sobre o subtraendo), unidade sob unidade, 
dezena sob dezena, etc. ... 
 

 
 
c) iniciamos pelas unidades simples (da direita para a esquerda) 
 

... oito menos dois, seis, ou dois para oito seis 
quatro menos quatro, zero, ou quatro para quatro zero 
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d) continuando 
 

três menos cinco, não dá; emprestamos um do sete, e como uma unidade de 
uma certa ordem, vale "dez" unidades da ordem imediatamente anterior, temos 10 + 3 
= 13, logo ... treze menos cinco, oito, ou cinco para treze oito 
 

 

 
Até aqui os modos "natural" e "não natural" seguem juntos; porém, os que 

usam o processo "natural" prosseguem assim: 
 
e) ... treze menos cinco, oito, o sete emprestou um ficaram seis; seis menos dois, 
quatro: 
 

 
 
"natural" porque quando ensinamos (ou treinamos) a subtração, a criança somente 
apreendeu (pré-requisito) algo do sistema de numeração e a adição e, decorre 
naturalmente do princípio posicional da numeração decimal a ideia do "sete" 
emprestar "um" sobrando "seis". 
 

Já o processo "não natural" prossegue assim: 
 
f) ... sete empresta um, formando treze, cinco para treze oito, vai um, dois e um que 
veio três, para sete quatro 
 

 
 

É claro que dá certo, funciona, pois, "tirar" um do minuendo é o mesmo que 

"somar" um ao subtraendo, porém "descobrir" tal invariante "não é natural" (não faz 

parte dos pré-requisitos já desenvolvidos pelos alunos). 

Então, por que ensinar assim? É uma boa indagação! 
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Boa, porem incômoda e levamos algum tempo para encontrarmos resposta 

satisfatória que passamos a historiar. Antes, porém, gostaríamos de levantar algumas 

observações: 

 

1) - em diversas ocasiões e com as mais diversificadas assistências pudemos verificar 

a ocorrência desses dois grupos; 

 

2) - para todos foi uma grande surpresa constatarem que havia um outro modo 

(diferente do seu) de executar uma operação tão simples; 

 

3) - há uma ocorrência, embora pequena, de professores do primeiro grau os quais, 

tendo aprendido de modo "natural", executam o algoritmo dessa maneira quando 

espontaneamente são levados a subtrair, porém, nas aulas sobre subtração ensinam 

seus alunos de modo "não natural". E o surpreendente é que muitos, nem sequer 

haviam se apercebido disso e, quando inquiridos não souberam explicar a razão; 

 

4) - uma constatação prática, mas não uma razão lógica é a ocorrência de uma 

descrição pormenorizada em um dos raros manuais de "didática"; 

 

5) - os estudantes de Matemática pura, supostamente os futuros pesquisadores de 

Matemática, consideram quase com desdém tal problema e os poucos que lhe 

dedicaram alguma atenção concluíram que "quem aprendeu do modo "a", ensina do 

modo "a" e vice versa e uma vez que funciona não vêem objeções maiores: 

 

6) - ninguém, em nenhum dos dois grupos, considerou que tenha tido dificuldade em 

apreender o "seu" processo e apresenta resistência em mudar agora que já o 

incorporou ao seu equipamento mental. 

 

É evidente que as observações arroladas não esgotam as possibilidades e 

nem tivemos essa intenção, mas consideramos importante observarmos que esta e 

outras questões que estão na base de muitos dos desconfortos que as pessoas 

sentem no enfrentamento dos problemas mais simples, parecem não ser consideradas 

relevantes para as sociedades escolarizadas. O pedagogismo pedante que floresceu 

neste penúltimo quarto de século cuidou de procurar maneiras eficientes de se 

transmitir conceitos esquecendo-se, muitas vezes, de verificar se tais conceitos são 

úteis, relevantes ou mesmo geradores de felicidade e conforto intelectual. 



Tal fato ficou para nós evidente, quando após longa e variada busca, 

descobrimos (quase por acaso) porque se ensina o modo, que batizamos de "não 

natural", da subtração. Em visita a um amigo, ficamos agradavelmente surpresos com 

a recepção calorosa de sua empregada Marta, uma pessoa maravilhosa e simples 

mas que tendo vindo do sertão baiano para trabalhar em São Paulo) fora estimulada a 

buscar a sua escolarização, o que, com grande sacrifício e pertinácia, ela fazia todas 

as noites. O calor da recepção, depois nós percebemos, era porque nós estávamos no 

ar pela T.V. todas as manhãs e para Marta era a glória conversar com um professor de 

Matemática, logo aquele que aparecia na "telinha". 

Logo após contar-nos que fazia o supletivo à noite, relatou que a professora 

era muito boazinha mas que ela sendo muito "cabeça dura", não conseguia dividir por 

dois números. É claro que ela se sentia segura em utilizar o algoritmo da divisão por 

um número de um único algarismo (o 8 por exemplo) mas se embaraçava ao tentar 

usar o mesmo algoritmo na divisão por um número de dois algarismos (o 37 por 

exemplo). Achamos estimulante tentar, naquela tarde, resolver o problema da nossa 

amiga Marta e vamos resumir esquematicamente como procedemos: 

 
1) - escolhemos um número (o 5) que nós sabíamos, ela não teria dificuldades em 

efetuar a divisão; 

 

2) - propusemos uma divisão: 9.438 por 5 (por exemplo), a qual ela realizou fácil e 

prontamente; 

 

3) - levamo-Ia a seguir, a concluir que realizara tão eficientemente a divisão por 5, 

porque conhecia bem a "tabuada" do cinco. E logo ela concluiu que para realizar a 

divisão por 37 teria que conhecer a "tabuada" do 37, o que convenhamos é uma 

parada indigesta.  

 

Muitas vezes, por não discutirmos claramente certos fatos que imaginamos 

extremamente simples e óbvios, criamos para nossos alunos barreiras, e 

eventualmente nem nos damos conta do que estamos fazendo. Qualquer pessoa que 

conheça bem o algoritmo da divisão e tenha alguma desenvoltura em utilizá-lo, 

percebe que ao realizar uma divisão por 37, por diversas vezes, terá que fazer 

estimativas do tipo 

 
- quantas vezes 37 cabe em 243 ?, ou, qual o maior múltiplo inteiro de 37 que cabe em 
243 ?; 
 



Então, nós a convencemos de que nada nos impede de construirmos num 
canto da folha a "tabuada" necessária para efetuarmos a divisão, por exemplo: 
 

basta construirmos a "tabuada" do 2.312: 
 

 
 

Assim, se num dado instante tivermos: 
 

 
 
olhamos a "tabuada" e vemos que o maior múltiplo de 2.312 que "cabe" em 7.695 é o 
6.936; o resultado procurado é o 3 e ternos que subtrair 6936 de 7695 para depois 
prosseguirmos, assim: 
 

 
 

Observamos que, embora com quatro algarismos, o numero 2.312 apresenta 

uma grande facilidade em ter sua "tabuada" construída e com exemplos semelhantes. 

Fomos dando a Marta a segurança necessária. Em um espaço de tempo inferior a 

uma tarde ela estava dividindo com certa desenvoltura, usando divisores com cinco ou 

mais algarismos. Convenhamos que é uma eficiência inútil, mas para Marta não era, 

foi um problema que ela se propôs a vencer e venceu. Pode não ter servido ao seu 

equipamento científico, mas seguramente serviu ao seu equipamento emocional. A 

escola hoje  parece ignorar que, para o "aprendiz", vencer etapas tem um componente 

de felicidade. 
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Quando ela estava suficientemente segura e desenvolta no uso do algoritmo 

(longo) da divisão, falou-nos de uma nova dificuldade - a professora não usava 

escrever os números multiplicados na fase intermediária da divisão, isto é, usava o 

algoritmo (breve), por exemplo 

 

 
 

Ao passarmos do processo longo para o processo breve, percebemos o que 

andávamos procurando. No processo breve somos levados a efetuar uma série de 

subtrações mentais (sem expressar o subtraendo) e todo aquele que aprendeu a 

subtração pelo método "não natural" apresenta uma prontidão maior para dividir pelo 

método breve. Ora, Matemática não é um esporte olímpico! Não vemos qualquer 

relação entre a velocidade em efetuar operações e o entendimento pleno do seu 

significado que pode muito bem ser expresso na resolução de problemas. Enfim, não 

estamos convencidos de que para se ganhar algum tempo na aquisição da divisão, se 

deva "treinar" a subtração por um processo que ignore a prontidão e os pré-requisitos 

desenvolvidos pelo aprendiz. 

É necessário realçar que estes comentários, nem de longe, buscam discutir 

os aspectos didático-pedagógicos envolvidos, pois, se fossem fazê-lo, mudariam pelo 

menos na forma, mas têm o endereço certo - pretendem mostrar que é ingênua a ideia 

de que a escola vai mal por uma endêmica incompetência que assola o país. É bem 

verdade que nunca se "formatou" tanta gente imprópria para a função como hoje, mas 

mesmo nas chamadas boas escolas com bons e bem pagos professores, a produção 

de conhecimento desvinculado do senso critico e da lógica inerentes reforçam nossa 

convicção de que a escola erra no varejo (indivíduo) mas acerta no atacado (poder 

público), pois gasta aproximadamente vinte dos melhores anos da vida do individuo, 

sob sua ação, treinando-o para o conformismo que é o componente essencial para o 

retardo da ação libertadora e revolucionária que a sociedade reclama.  

2 

4 6 5 

1 0 7 1 2 

1 5 1 

1 3 2 

1 

(BREVE) 

Nao registra os produtos 
intermediários 

Registra os produtos 
Intermediários 92, 138 e 115 

´  ´ 2 3 

4 6 5 

1 0 7 1 2 

 9 2 

1 5 1 

 1 3 8 

(LONGO) 

´  ´ 

 1 1 5 

0 1 3 2 

1 



Não temos dúvida de que a sociedade caminha velozmente para mudanças 

muito grandes, mas, igualmente temos uma forte convicção de que a escola, tal como 

está configurada, não é a instituição ideal para preparar essas mudanças e, pior do 

que isso, habilita o individuo para um discurso reformista atrelado a uma prática 

conservadora. É, enfim, uma grande fábrica de hipócritas. 


