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RESUMO 
 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar o desempenho e as estratégias de alunos do Tempo 

Juvenil Ensino Fundamental para Estudantes de 15 a 17 anos em relação à resolução de 

situações-problema do Campo Conceitual Multiplicativo. Para atender a este objetivo  

optamos pela pesquisa de cunho qualitativo com delineamento descritivo, realizada com trinta 

e seis estudantes de uma escola estadual de Vitória da Conquista, em que utilizamos como 

instrumento de coleta de dados um questionário envolvendo as operações de multiplicação e 

divisão. Para delimitarmos o processo de estudo, concentramos o trabalho sobre tais  

operações baseando-nos na Teoria do Campo Conceitual Multiplicativo proposta por 

Vergnaud (2014) e discutida por Santos (2012, 2015), além da proposta  pedagógica  do 

Tempo Juvenil e do artigo 5º da Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE. As 

análises feitas sobre os questionários mostraram que a média geral de desempenho  dos 

sujeitos investigados foi de 32%. As estratégias de acerto, em sua maioria estavam 

relacionadas ao Campo Conceitual Multiplicativo e ao Campo Conceitual Aditivo. Em  

relação aos erros foi identificado o emprego do algoritmo errado e a imprecisão na resolução 

do algoritmo, o que foi visto por nós com certa apreensão. 

 

 
Palavras-chave: Tempo Juvenil; Ensino de divisão e multiplicação; Campo Conceitual 

Multiplicativo. 



ABSTRACT 
 

 

This study aimed to analyze the performance and students strategies Youth Time Elementary 

School for Students 15-17 years for the resolution of problem situations Multiplicative 

Conceptual Field. To meet this goal we chose qualitative research with descriptive design, 

held thirty-six students from a state school in Vitória da Conquista, in which we use as a data 

collection instrument a questionnaire involving the multiplication and division operations. To 

circumscribe the study process, we focus the work on such transactions based on the Field 

Theory Conceptual Multiplicative proposed by Vergnaud (2014) and discussed by Santos 

(2012, 2015) in addition to the pedagogical approach of the Youth Time and Article 5 of the 

Resolution of the National Education Council - CNE. The analyzes of the questionnaires 

showed that the overall average performance of the subjects was 32%. The settlement 

strategies, most of them were related to the Conceptual Field Multiplicative and additive 

conceptual field. Regarding the error was identified the use of the wrong algorithm and 

inaccuracy in solving the algorithm, which was seen by us with apprehension. 

 

Keywords: School Time; Division of Education and multiplication; Multiplicative 

Conceptual Field. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Meu interesse pelo tema está vinculado à curiosidade que eu tinha quando estudava no 

Ensino Fundamental. Queria saber o porquê que alguns dos meus colegas de classe e, 

posteriormente, os meus alunos de banca tinham dificuldades em resolver situações-problema 

que envolviam a multiplicação e/ou divisão. Tais situações para mim eram naturais como as 

situações em que envolviam adição e subtração, por exemplo. 

Suspeito que a forma como as operações me foram apresentadas tenha contribuído  

para que as mesmas me soassem com tanta naturalidade, já que quem me apresentou foi a 

minha mãe. Ela me ensinou primeiro a tabuada, precisamente duas operações: adição e 

multiplicação. Fascinei-me pelos números afinal, os aprendi antes mesmo de aprender a 

escrever meu próprio nome. 

Eu achava linda a função de ensinar e desde que entrei na escola decidi que ia ser 

professora de Matemática, julgava ser essa a melhor profissão do mundo, durante a minha 

adolescência pensei em mudar de planos, ser professora me parecia árduo demais. O tempo 

passou e eu decidi que poderia sim ser professora afinal sempre teria alguém disposto a 

aprender então, prestei vestibular para o curso de licenciatura em Matemática na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. 

Ingressei no Ensino Superior, tive algumas dificuldades, mas aos poucos fui me 

adaptando ao curso e por meio das disciplinas e estágios, fui compreendendo um pouco 

melhor as nuances da profissão. Em algumas disciplinas pude conhecer, ainda que 

superficialmente, algumas das tendências do ensino/aprendizado de Matemática. 

Eu me disponibilizava a aprender um pouco mais sobre o que via em sala de aula e    

no final do curso passei, a convite de uma amiga do curso, a fazer parte do grupo de pessoas 

que investigam as estruturas multiplicativas, mais precisamente divisão e multiplicação. 

Devo salientar que o fato de ingressar no grupo aguçou ainda mais minha curiosidade 

pelo tema. Assim, entendo que estudar um pouco mais sobre as estruturas multiplicativas irá 

alargar os meus horizontes acerca das possibilidades de ensino e aprendizagem dos conteúdos 

de divisão e multiplicação. 
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O grupo vem desenvolvendo ações inerentes ao projeto de pesquisa intitulado “As 

estruturas multiplicativas e a formação de professores que ensinam Matemática na Bahia” 

(PEM). Essa pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB), com termo de outorga nº PES0019/2013, e está sendo desenvolvida em rede 

envolvendo seis Núcleos de Pesquisa da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, 

Regional Bahia (SBEM/BA), situados em Ilhéus, Vitória da Conquista, Feira de Santana, 

Amargosa, Salvador e Senhor do Bonfim. Neste trabalho traremos um recorte dos dados do 

núcleo de Vitória da Conquista. 

 

 

Relevância e delimitação 

 
Como exposto anteriormente me intrigava o fato de colegas e alunos de banca 

apresentarem dificuldades nas situações-problema que envolvia as operações de multiplicação 

e divisão, visto que as mesmas compõem, juntamente com a adição e a subtração, as  

operações fundamentais da Matemática e fazem parte da vida escolar dos estudantes, sendo 

assim são também parte importante do currículo dos estudantes do Tempo Juvenil. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) revela que é importante trabalhar essas 

operações em um campo mais amplo de significados do que tem sido realizado. Santos (2012) 

salienta que é na interação com um conjunto de situações que o estudante poderá mobilizar 

distintos raciocínios, que em última análise culminará na apropriação e expansão do Campo 

Conceitual Multiplicativo. 

Dada a importância de se aprender as operações de multiplicação e divisão surgiu o 

interesse em saber como os alunos do Tempo Juvenil lidariam com as situações-problema a 

eles apresentadas, qual seria o desempenho desses estudantes e estratégias utilizadas na 

resolução das mesmas. Traçamos, assim, nossos objetivos, geral e específicos, que exporemos 

a seguir. 

 

 
 

Objetivo geral: 

 
Analisar o desempenho e as estratégias de alunos do Tempo Juvenil Ensino 

Fundamental em relação à resolução de situações-problema do Campo Conceitual 

Multiplicativo. 
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Objetivos específicos: 

 
Identificar as categorias de problemas multiplicativos, nas quais os alunos do Tempo 

Juvenil, Eixo II que corresponde a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental enfrentam maiores 

dificuldades. 

Apontar quais as estratégias mais utilizadas por estes alunos em relação à resolução de 

situações-problema do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Passaremos a escrever este trabalho na primeira pessoa do plural, pois o mesmo é fruto 

das reflexões, leituras e discussões entre a autora deste trabalho, orientadora e até mesmo 

grupo de pesquisa. 

 

 

 

Descrição 

 
Na introdução expomos a motivação pelo tema estudado neste trabalho, a relevância e 

delimitação e os objetivos do nosso estudo. 

No Capítulo 1, falaremos brevemente da Educação de Jovens e Adultos e do Tempo 

Juvenil Ensino Fundamental para Estudantes de 15 a 17 anos. Apresentaremos os documentos 

que formalizam o Tempo Juvenil no Estado da Bahia, sua proposta pedagógica e seu público. 

Traremos também algumas considerações de Fonseca (2007) sobre nas implicações que se  

tem ao inserir estudantes dessa faixa etária em turmas ditas regulares. Ainda no Capítulo 1  

nos ateremos ao Campo Conceitual Multiplicativo, pautaremos nossos estudos em Santos 

(2012, 2015), Vergnaud (2014), nas contribuições de Correa e Spinillo (2004), acerca da 

avaliação do professor sobre as resoluções dos alunos nos problemas que envolvem o 

raciocínio multiplicativo e nos os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) no que tange ao 

ensino de divisão e multiplicação, nortearão os nossos estudos. 

A metodologia, os sujeitos de nossa pesquisa e o instrumento de coletas de dados são 

apresentados no Capítulo 2. 

No Capítulo 3 especificaremos as categorias que compunham o instrumento de coleta 

de dados, analisaremos as resoluções dos alunos, trazendo gráficos e fragmentos que 

ilustraram as nossas análises. 

As conclusões, acerca do estudo, estão no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 1: QUADRO TEÓRICO 

 
1.1 : Educação de Jovens e Adultos e Tempo Juvenil 

 

 

 
A Educação de Jovens e Adultos – EJA passou a ser reconhecida enquanto  

modalidade de ensino com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (1996) que define: 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio  

na idade própria. 

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 
Posteriormente, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para  a 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000), recomendando um modelo pedagógico 

específico para a EJA tendo em vista que esta é constituída por um público particular. 

O Projeto Identidade: EJA (2009) indica que na atualidade o perfil dos educandos da 

EJA pode ser organizado em três grupos de pessoas: jovens, adultos e idosos. Os autores 

mencionam que jovens passam por várias mudanças e desafios e estão em meio às 

transformações da sociedade e as inovações tecnológicas. Diante disto muitos jovens  

recorrem à EJA como um meio de acelerar ou retomar os estudos. A retomada dos estudos 

muitas vezes está atrelada ao desejo de se qualificar para o mercado de trabalho e melhorar a 

sua remuneração. 

Os jovens e adultos ingressam ou retornam a sala de aula por motivações distintas o 

que faz com que o público atendido pela EJA seja bem diversificado, tanto no que tange a 

faixa etária quanto no que diz respeito à bagagem de conhecimentos que trazem consigo. 

No Estado da Bahia existe a compreensão da EJA enquanto modalidade específica ao 

jovem e adulto trabalhador sendo necessário o atendimento diferenciado aos adolescentes em 

defasagem idade/série tal atendimento é chamado de Tempo Juvenil. 

Segundo a proposta pedagógica do Tempo Juvenil (2013, p.1) “são considerados em 

situação de defasagem escolar os alunos que não possuírem no início de cada ano letivo os 
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anos de estudo compatíveis com a sua idade. Em geral, os determinantes da defasagem idade- 

série são: entrada tardia na escola, evasão ou repetência escolar”. 

O Caderno Pedagógico da Secretaria de Educação da Bahia (2009) apresenta alguns 

aspectos, dados e gráficos sobre a defasagem idade/série que justificam a criação do 

atendimento diferenciado para os adolescentes. Na categoria: percepção dos educadores da 

rede estadual da Bahia acerca da defasagem idade/série em escolas da rede pública, o 

documento aponta que 

O fenômeno da defasagem idade/série foi considerado pelos educadores 

como um fenômeno educacional e também uma problemática social 
relacionada com a dificuldade do “estudar”. Os educadores pensam que este 

fenômeno envolve não só a sociedade, mas especialmente as políticas 

públicas e suas metas. A maioria (89%) dos sujeitos pesquisados afirma que 

suas escolas apresentam tal fenômeno; 80% destes mesmos sujeitos 
afirmaram que a defasagem está concentrada em educandos na faixa etária  

de 11 a 18 anos. (BAHIA, 2009, p.19). 

 
 

Os professores identificaram uma dificuldade recorrente “lidar com a defasagem 

idade/série, particularmente em adequar os conteúdos ao nível de aprendizagem de cada 

educando e elaborar um planejamento de aula diferenciado”. (BAHIA, 2009, p.19). 

Na visão dos professores entrevistados o maior problema é o aumento da repetência e 

consequentemente o afastamento dos adolescentes que frequentam as escolas. 

Uma das proposições apontadas por este documento é a diversificação dos tempos e 

espaços de aprendizagem que significa 

[...] compreender que cada indivíduo, enquanto sujeito protagonista do seu 

conhecimento, tem tempo, ritmo e estilo próprios para desenvolver-se; além 

disso, deve ser considerado que o conhecimento produzido pode e deve 
expressar-se em diferentes linguagens. Por isso é necessário que gestores e 

educadores organizem pedagogicamente a escola de modo a oferecer 

condições que respeitem os percursos diferenciados e permitam uma atenção 
mais qualificada aos educandos. (BAHIA, 2009, p.21). 

 

 

O Tempo Juvenil foi criado para atender jovens de 15 a 17 anos que não concluíram o 

Ensino Fundamental e tem uma distorção idade/série. Por conta dessa defasagem esses alunos 

se diferenciam dos alunos do ensino dito regular e devem ser tratados de modo distinto, pois, 

não vivem o contexto da infância e já trazem consigo uma gama de conhecimentos que devem 

ser considerados pelo professor na elaboração da proposta pedagógica. 
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O Tempo Juvenil está de acordo com o que prevê o artigo 5º da Resolução  do 

Conselho Nacional de Educação – CNE/Câmara de Educação Básica – CEB nº 3 de 15 de 

junho de 2010. 

II – incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de 
forma colaborativa, política própria para o atendimento dos estudantes 

adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de 
mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas 

potencialidades, necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas 

juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê o artigo 37 da Lei nº 

9.394/96, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando 
necessário. 

 

 

Assim entendemos ser necessário que os professores observem e compreendam a 

realidade deste público considerando suas potencialidades, necessidades e expectativas. A 

idade mínima para que esses alunos efetuem matrícula na EJA está prescrita pela Portaria da 

Secretaria de Educação Continuada – SEC nº 8.392/2010, artigo 1º 

§4º-A idade mínima para matrícula na educação de jovens e adultos é de 15 

(quinze) anos completos para o ensino fundamental e 18 (dezoito) anos 

completos para o ensino médio, salvaguardando a recomendação do 
Conselho Nacional de Educação sobre a política própria para o atendimento 

dos estudantes adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos. 

 
 

Essa idade já caracteriza o sujeito como não-criança, essa condição 

 
[...] de não-criança (adulto, jovem, adolescente acima dos 14 anos) para 

aquele que não concluiu o Ensino Fundamental, apenas do ponto de vista 

jurídico, já configuraria uma situação de restrição de oportunidades de  

acesso à escolarização. (FONSECA, 2007, p.17). 
 

 

A autora alega que inclusão dos jovens e adultos nas turmas ditas regulares do Ensino 

Fundamental, implica no desenvolvimento de “um trabalho pedagógico não direcionado para 

as demandas e as possibilidades próprias de outras faixas etárias que não aquelas para as quais 

aquele nível de ensino foi originalmente idealizado.” (FONSECA, 2007, p.18). 

Essa inadequação ocorre desde a restrição de tempos, espaços e currículos não 

permeáveis a flexibilização dos tempos escolares (horário de entrada e saída, carga horárias), 

há também o desconforto de 



17 
 

 

 
 

[...] estar em uma sala de aula lado a lado com crianças (ou adolescentes), 

que têm outro ritmo, outra expectativa, outra atitude, outras indagações e 
outro tipo de respostas no jogo das relações pedagógicas, até o incômodo 

físico imposto por instalações e mobiliário dimensionados para o porte 

infantil ou o incômodo estético causado pelo cenário ou pela trilha sonora, 
decorado ou selecionada segundo os temas e gostos da infância (e às vezes, 

mas muito mais raramente, da adolescência). (FONSECA, 2007, p.18). 

 
 

Diante do exposto entendemos ser necessário um processo formativo, com tempos e 

espaços de aprendizagem específicos para os estudantes adolescentes de 15 a 17 anos, o que  

já vem sendo realizado na cidade de Vitória da Conquista, que em agosto de 2013, segundo o 

quadro apresentado na Proposta Pedagógica do Tempo Juvenil, tinham 33,4% de alunos nessa 

faixa etária matriculados no Ensino Fundamental. 

O Quadro 1 apresenta as Aprendizagens Desejadas de Matemática – ADM do nível 

Fundamental II. 

Quadro 1: Aprendizagens Desejadas de Matemática (ADM) 

 
Fonte: Bahia (2013, p.35). 
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As Aprendizagens Desejadas de Matemática – ADM deste nível são ampliações do 

que já foi previsto no nível anterior, qual seja nível Fundamental I. Tais aprendizagens são 

complementadas pelos saberes necessários dos componentes curriculares de cada área. O 

Quadro 2 ilustra os saberes necessários da área de Matemática para o Fundamental II. 

Quadro 2: Saberes necessários da área de Matemática para o Fundamental II 

 
Fonte: Bahia (2013, p.38). 

 

Alguns desses saberes como, por exemplo, ampliar concepções numéricas, tem 

entrelaçados os conceitos multiplicativos, pois o conceito de número possui subentendido as 

operações aditivas e multiplicativas (PEROVANO, 2012 apud BURGO, 2007). 
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A seguir discutiremos sobre o ensino de multiplicação e divisão e o Campo Conceitual 

Multiplicativo. 

 

 
 

1.2 : Campo Conceitual Multiplicativo 

 
Antes de adentrarmos nos estudos que tratam do Campo Conceitual Multiplicativo se 

faz necessário falarmos do modo como as operações de multiplicação e divisão são abordadas 

na escola. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997) colocam que a abordagem dada 

ao trabalho com a multiplicação é frequentemente atrelada a idéia da adição de parcelas 

repetidas. E que nesse caso a multiplicação é apresentada como um caso particular da adição 

porque as parcelas envolvidas são todas iguais. Por exemplo: 

- Tenho que tomar 4 comprimidos por dia, durante 5 dias. Quantos 
comprimidos preciso comprar? 

A essa situação associa-se a escrita 5 x 4, na qual o 4 é interpretado como o 

número que se repete e o 5 como o número que indica a quantidade de 
repetições. 

Ou seja, tal escrita apresenta-se como uma forma abreviada da escrita 

4 + 4 + 4 + 4 + 4. (BRASIL, 1997, p.108) 
 
 

Segundo os PCN (1997) a partir dessa interpretação, definem-se papéis diferentes para 

o multiplicando e para o multiplicador, não sendo possível tomar um pelo outro. Mas alertam 

que a essa abordagem não é suficiente para os alunos compreenderem e resolverem outras 

situações multiplicativas, mas apenas as que são essencialmente aditivas. 

Ainda segundo os PCN tal abordagem provoca uma ambigüidade em relação à 

comutatividade da multiplicação. Pois, no contexto do problema dos comprimidos, por 

exemplo, isso não ocorre. Destacam ainda a importância de trabalhar com problemas que 

explorem a multiplicação e a divisão. 

Segundo Vergnaud (2014) a multiplicação e a divisão são leis de composição binárias, 

mas salienta que as propriedades dessas leis não esgotam o que pode ser dito das relações 

ternárias. 
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A respeito de problemas envolvendo o raciocínio multiplicativo Correa e Spinilo 

(2004) comentam que muitas vezes a avaliação feita pelo professor sobre as soluções dos 

problemas apresentadas pelos seus alunos se baseia no fato de estarem certas ou erradas. 

De modo geral, a solução correta é entendida como sinônimo de uma 
compreensão adequada do conceito envolvido no problema, enquanto a 

resolução incorreta é considerada como sinônimo de uma compreensão 
inadequada. Porém, nem sempre a correspondência entre desempenho e 

compreensão ocorre de forma tão direta e simplista. (CORREA; SPINILO, 

2004, p.103). 

 
 

De acordo com o citado, não é porque o aluno respondeu incorretamente que ele não 

entendeu o problema proposto para ilustrar as autoras alegam que “É conhecido, por exemplo, 

o fato da criança aplicar corretamente um dado algoritmo para a resolução de um problema e, 

no entanto, ter um nível de compreensão bastante elementar do conceito 

envolvido.”(CORREA; SPINILO, 2004, p.103). 

As autoras advertem que “refletir e interpretar os tipos de resolução adotados por 

crianças é tarefa complexa, porém essencial tanto para pesquisadores como para educadores 

que se propõem a compreender o raciocínio da criança e a implementar formas de desenvolvê-

lo.” (CORREA; SPINILO, 2004, p.103). 

Segundo as autoras muitas vezes o professor avalia a compreensão dos alunos acerca 

da multiplicação e divisão tomando como base a competência em operar os algoritmos 

utilizados para multiplicar ou dividir e não o conceito em si. 

Na perspectiva de Correa e Spinilo, operação e algoritmo são conceitos distintos “o 

algoritmo se refere a um conjunto de procedimentos que leva à execução de uma dada 

operação; enquanto a operação implica transformações realizadas sobre números,  

quantidades, grandezas e medidas.” (CORREA; SPINILO, 2004, p.105). 

Nesse sentido entendemos ser necessário um olhar para os tipos de resolução adotados 

pelos alunos quando resolvem os problemas propostos para eles, pois assim pode-se 

identificar e trabalhar as suas dificuldades e favorecer o aprendizado desses alunos. 

As autoras acima citadas ainda salientam que os conceitos matemáticos ganham 

sentido a partir das experiências e das variedades de situações que as crianças tem dentro e 
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fora da escola, sendo rara a compreensão de um conceito tomado isoladamente ou restrito a 

uma única situação. Apoiadas nas ideias de Vergnaud, as autoras colocam que: 

[...] os conceitos matemáticos não estão isolados, mas organizados em 

campos conceituais. Um destes campos conceituais refere-se ao das 

estruturas multiplicativas, ou seja, diz respeito à variedade de situações e 
problemas que envolvem o uso da multiplicação ou da divisão ou uma 

combinação de ambas. (CORREA; SPINILO, 2004, p.103-104). 

 
 

Santos (2012) explicita que: 

 
No que diz respeito à multiplicação e à divisão, é possível encontrar, na 

literatura, diversos estudos, dentre os quais podemos destacar os de Piaget 

(1975) e os de Nunes (2008), quando afirmam que crianças a partir dos seis 
anos de idade já são capazes de resolver, de modo prático, algumas situações 

envolvendo as noções de multiplicação e divisão. (SANTOS, 2012, p. 96). 

 
 

Embora estes estudos já apontem que crianças a partir dos 6 anos resolvem, de modo 

prático situações envolvendo noções de multiplicação e divisão, o que está de acordo com a 

recomendação dos PCN, Santos (2012) alega que na prática essas situações são utilizadas a 

partir do 4º ano ou seja, quando o aluno já está com aproximadamente 9 anos. 

O autor ainda afirma que é comum iniciar o ensino da operação de multiplicação como 

uma adição de parcelas repetidas e a partir daí introduzir a algoritmização dessa operação. O 

autor não se diz contrário a essa estratégia, mas, salienta que: 

(a) do ponto de vista conceitual essa estratégia é limitada, pois pode não 

permitir a distinção existente entre o Campo Conceitual Aditivo e o 

Multiplicativo. Nas situações aditivas está presente o invariante da relação 
parte-todo, enquanto nas situações multiplicativas é o invariante da relação 

fixa entre duas quantidades que está em jogo. (b) do ponto de vista didático 

essa estratégia também é limitada e de validade restrita, pois funciona apenas 
para um pequeno conjunto de situações no domínio dos números naturais, 

não sendo adequada, por exemplo, no trabalho com decimais; 

(c) do ponto de vista cognitivo essa estratégia didática pode limitar os tipos 

de situações trabalhadas na sala de aula pelo professor. Isso se contrapõe a 
gama considerável de situações que necessitam ser trabalhadas pelo 

professor e dominada pelo estudante, e que requer um maior investimento 

cognitivo com vistas à expansão do Campo Conceitual Multiplicativo. 
(SANTOS, 2012, p.39). 

 

 

Pelo exposto, para uma maior compreensão do aluno, é aconselhável a ruptura entre o 

Campo Conceitual Aditivo e o Campo Conceitual Multiplicativo para que o mesmo não  fique 
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limitado apenas as situações multiplicativas que podem remeter a soma de parcelas repetidas, 

visto que essa estratégia não abrange todos os conjuntos numéricos, dando a falsa impressão 

de que na multiplicação os valores sempre aumentam, não levando o aluno a perceber o 

invariante entre duas quantidades envolvidas na multiplicação, o que pode acarretar prejuízos 

ao aluno que por sua vez, precisa expandir o Campo Conceitual Multiplicativo. 

Conforme mencionado acima o Campo Conceitual Multiplicativo abrange uma 

variedade de situações e problemas que envolvem o uso da multiplicação ou da divisão ou 

uma combinação de ambas. 

A seguir apresentaremos o esquema que sintetiza os diferentes conjuntos de situações 

do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Figura 1: Classificação do Campo Conceitual Multiplicativo 

 
Fonte: Santos (2012, p.100) 

 
 

O Campo Conceitual Multiplicativo é dividido em relações Ternárias e Quaternárias, 

segundo Vergnaud (2014, p.57) “as relações ternárias são relações que, como o nome indica, 

ligam três elementos entre si.” O autor comenta que estas relações são complexas e 

apresentando formas mais apropriadas de estudá-las. Já as relações Quaternárias tem 

frequentemente a seguinte forma: “a está para b assim como c está para d”. 

As relações Ternárias são divididas em Comparação Multiplicativa e Produto de 

Medidas. As Quaternárias são divididas em Proporção Simples e Proporção Múltipla. 

Segundo Santos (2012, p.115) a Comparação Multiplicativa “envolvem a noção de 

comparação entre duas quantidades de mesma natureza”, por exemplo, Letícia tem 9 anos e 
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sua mãe tem 36 anos. Quantas vezes a idade da mãe de Letícia é maior que a idade de Letícia? 

Neste exemplo estamos colocando em comparação a idade da mãe e da filha. 

A Comparação Multiplicativa por sua vez se divide em Referido Desconhecido e 

Relação Desconhecida. No exemplo acima temos como referência as idades da mãe e da filha 

e buscamos encontrar a relação que é desconhecida. No exemplo a seguir, apresentamos um 

problema do eixo de Comparação Multiplicativa em que a relação já está estabelecida, Lucas 

tem 20 bolinhas de gude e Davi tem o triplo das bolinhas de gude de Lucas. Quantas bolinhas 

de gude tem Davi? Neste caso o que se procura é o referido que é desconhecido. 

Para Santos (2012, p.118) o Produto de Medidas “consiste em uma relação ternária 

entre três quantidades, sendo que uma delas é o produto das outras duas, no plano numérico e 

no plano dimensional” O eixo Produto de Medidas se divide em duas classes: Configuração 

Retangular e Combinatória. 

Configuração Retangular é “uma classe de situações que envolve a ideia da 

organização retangular, o que permite tratá-las pelo modelo matemático (a x b = c ou c : a = 

b).” (SANTOS, 2012, p.119). O exemplo a seguir ilustra essa ideia. Lúcia resolveu trocar o 

piso da cozinha, sabendo que a cozinha de Lúcia tem 4 metros de comprimento e 3 metros de 

largura, quantos metros quadrados de piso ela precisará comprar? Neste exemplo temos as 

dimensões da cozinha de Lúcia e queremos encontrar qual a área dessa cozinha. 

A classe de Combinatória “se assemelha ao esquema da tabela cartesiana, pois é a 

noção de produto cartesiano que justifica a estrutura matemática subjacente a essas situações.” 

Santos (2012, p.121). Como exemplo temos, Joana se preocupa muito com o seu visual e 

gosta de combinar suas roupas, sabendo que ela tem calças nas cores três azul, preto e rosa e 

quatro camisas nas cores rosa, branco, vermelho e cinza. De quantas maneiras diferentes ela 

pode se vestir? Neste caso, para que Joana se vista é necessário que façamos a  

correspondência de cada uma das calças com todas as camisas ou vice-versa. 

O eixo Proporção Simples “envolve uma relação entre quatro quantidades, de 

naturezas distintas duas a duas” (SANTOS, 2012, p.102). Por exemplo, Júlia foi ao 

supermercado e comprou quatro pacotes de bolacha recheada, cada pacote custou R$ 1,60. 

Quanto Júlia pagou pelos pacotes bolacha? Neste caso temos uma dupla relação entre duas 

quantidades, pacotes de bolacha e preço. 
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O eixo Proporção Múltipla “Trata-se de uma relação quaternária, envolvendo mais de 

duas quantidades relacionadas duas a duas” (SANTOS, 2012, p.113). O autor ainda coloca 

que a Proporção Múltipla: 

[...] pode ser definida como uma situação constituída por um conjunto de 
proporções simples [...] 

Exemplo: A receita do quindim do seu Manuel contém os seguintes 
ingredientes obedecendo a proporção: Para cada xícara de leite são 

necessárias duas xícaras de farinha; para cada xícara de farinha são 

necessários três xícaras de açúcar e para cada xícara de açúcar  são 

necessários cinco ovos. Certo dia seu Manuel resolveu aumentar a receita do 
quindim e usou três xícaras de leite. Para manter a proporcionalidade da 

receita, quantos ovos ele deverá utilizar? (SANTOS, 2015, p.124). 

 
 

Quanto às classes, a Proporção Simples e a Proporção Múltipla se dividem em Um 

para muitos e Muitos para muitos. Na classe Um para muitos, “o que está em jogo são quatro 

quantidades, sendo que uma é igual a um (valor unitário).” (SANTOS, 2012, p.104). Já na 

classe Muitos para muitos não há explicito nos dados da situação o valor unitário. Um 

exemplo de situação da classe Muitos para muitos, do eixo Proporção Simples é: uma loja fez 

a seguinte promoção: Na compra de 2 camisas, leve uma terceira inteiramente grátis!. Joana 

resolveu aproveitar a promoção e comprou 6 camisas. Com quantas camisas ela ficou ao  

todo? 

Especificamente, no que tange à divisão, Santos (2015) ancorado nas idéias de 

Fischbein et. al. comenta a existência dois modelos intuitivos 

Um associado ao ato de repartir, isto é, a ideia de partição e outro 
relacionado com medida, ou seja, a ideia de divisão por quota. O primeiro 

modelo está relacionado ao ato de dividir o total de quantidades de naturezas 

diferentes (ex. figurinhas por crianças) e o segundo modelo está associado ao 
ato de dividir o total de figurinhas (30 figurinhas) pela quota (cinco 

figurinhas por amigo) o que resulta em seis amigos. (SANTOS, 2015,  

p.108). 
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Figura 2: Esquema da Correspondência um para muitos 

 
Fonte : Santos (2012, p.110) 

 

A correspondência Um para muitos nos permite trabalhar com o operador funcional e 

escalar tanto nos conteúdos que envolvem a multiplicação como em conteúdos que envolvem 

a divisão. Em relação à divisão podemos abordá-la como quota ou partição. 

Pelo exposto neste Capítulo reforça-se a importância do ensino das operações de 

divisão e multiplicação e evidencia a necessidade de oferecer aos alunos um leque de 

situações que abranjam os vários significados dessas operações e lhes dê subsídios para 

assuntos posteriores, permitindo que os mesmos utilizem esses conhecimentos no seu 

cotidiano e na vida escolar. 

No próximo capítulo falaremos do nosso percurso metodológico e os sujeitos de nossa 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGIA 

 

 
 

O objetivo geral de nosso estudo é analisar o desempenho e as estratégias de alunos do 

Tempo Juvenil, Eixo II que corresponde a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental em relação à 

resolução de situações-problema do Campo Conceitual Multiplicativo. Para alcançar esse 

objetivo optamos por realizar uma pesquisa de cunho qualitativo, “parte da noção da 

construção social das realidades em estudo, está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo à  

questão em estudo” (FLICK, 2009, p.16). 

Flick (2009, p.16 apud Denzin e Lincoln, 2005, p.3) definem que: 

 
A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que posiciona o observador  

no mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e 

materiais que tornam o mundo visível. Essas práticas transformam o mundo, 
fazendo dele uma série de representações, incluindo notas de campo, 

entrevistas, conversas, fotografias, gravações e anotações pessoais. Nesse 

nível, a pesquisa qualitativa envolve uma postura interpretativa e  
naturalística diante do mundo. Isso significa que os pesquisadores desse 

campo estudam as coisas em seus contextos naturais, tentando entender ou 

interpretar os fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhes 
atribuem. 

 

 

O delineamento utilizado foi descritivo. Fiorentini e Lorenzato (2012, p.70) afirmam 

que: 
 

Uma pesquisa é considerada descritiva quando o pesquisador deseja 
descrever ou caracterizar com detalhes uma situação, um fenômeno ou um 

problema. Geralmente esse tipo de investigação utiliza a observação 

sistemática (não etnográfica) ou a aplicação de questionários padronizados, a 

partir de categorias previamente definidas. 
 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram alunos que cursavam o Tempo Juvenil, Eixo II 

que corresponde a 7ª e 8ª séries, de uma escola estadual, situada na Zona Oeste da Cidade de 

Vitória da Conquista. A pesquisa foi realizada com 36 alunos do turno vespertino, no final do 

ano de 2014. 

A escolha da escola foi por conta da adesão à pesquisa por parte da direção e dos 

professores que lecionavam a disciplina Matemática, no Ensino Fundamental II, na escola. 

Num primeiro momento foram expostas as linhas gerais do projeto e seus objetivos à   direção 
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e aos professores. Posteriormente foi agendado com a professora da turma o dia e o horário 

para a aplicação do questionário aos alunos. 

Durante a aplicação do questionário foi entregue aos alunos o Termo de  

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que encontra-se em anexo, para ser assinado  

pelos pais ou responsáveis e recolhido posteriormente. 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário do projeto de pesquisa intitulado 

“As estruturas multiplicativas e a formação de professores que ensinam Matemática na Bahia” 

já mencionado na introdução. Tal questionário era composto por quatorze questões, sendo 

uma de Proporção Múltipla, seis de Proporção Simples, duas de Configuração Retangular, 

duas de Combinatória e três de Comparação Multiplicativa. Neste trabalho descartamos para 

a nossa análise a questão referente à Proporção Múltipla. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 
Com o intuito de atender ao objetivo desta investigação, qual seja analisar o 

desempenho e as estratégias de alunos do Tempo Juvenil Ensino Fundamental em relação à 

resolução de situações problema do Campo Conceitual Multiplicativo, debateremos os 

resultados obtidos à luz do aporte teórico que fundamentou esta pesquisa. 

Conforme já mencionamos na metodologia os sujeitos dessa investigação eram alunos 

que, na época de coleta de dados cursavam o Eixo II que corresponde a 7ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental. A média de idade desses alunos é de dezesseis anos, o que corresponde  

à faixa etária prevista para o Tempo Juvenil Ensino Fundamental. 

Trinta e seis alunos responderam ao questionário, fizemos as correções e as colocamos 

em uma tabela do Excel. A Tabela 1 representa a quantidade de acertos, erros e brancos. 

Tabela 1: Número de acertos, erros e brancos 

Questões Acertos  Erros  Brancos 

q1 35 1 0 

q2 32 3 1 

q3 10 22 4 

q4 25 7 4 

q5 10 21 5 

q6 5 21 10 

q7 1 20 15 

q8 24 8 4 

q9 2 20 14 

q10 4 24 8 

q11 4 24 8 

q12 3 21 12 

q13 2 19 15 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

De posse dos dados obtidos pelo questionário calculamos a média geral de  

desempenho dos sujeitos investigados que foi de 32%. 

Para identificar mais claramente a distribuição de acertos no questionário e facilitar a 

nossa análise, passaremos a chamar os eixos Proporção Simples e Comparação Multiplicativa 

e, as classes Configuração Retangular e Combinatória de categorias de situações-problema  

do Campo Conceitual Multiplicativo. 
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Fizemos um gráfico de colunas. O Gráfico 1 apresenta o desempenho médio dos 

alunos em cada uma das categorias de nossa análise. 

Gráfico 1: Desempenho médio por categoria de situações-problema 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Podemos observar pelo Gráfico 1 que os alunos apresentaram um melhor desempenho 

na categoria Proporção Simples, seguida da Comparação Multiplicativa e da Configuração 

Retangular, apresentando um menor desempenho na categoria de Combinatória. 

A seguir descreveremos as categorias, as questões analisadas por categoria e as 

estratégias apresentadas pelos alunos. 

 

 

 

3.1: Proporção Simples 

 
Nesta categoria estão elencadas as situações problema que tratam da Proporção 

Simples, seja na classe Um para muitos ou Muitos para muitos. Seis questões pertencem a 

essa categoria, a saber, as questões 1, 3, 4, 6, 8 e 12. Para melhor entendimento do 

desempenho dos alunos nas situações-problema da categoria Proporção Simples, fizemos um 

gráfico de colunas, Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Desempenho nas situações de Proporção Simples 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Os dados mostram que a questão que teve um maior número de acertos foi a questão 1, 

seguida das questões 4 e 8. Os alunos tiveram um menor número de acertos nas questões 6 e 

12. Apresentaremos as questões, nessa categoria e nas que se seguem, na ordem que aparecem 

no questionário e as estratégias de solução utilizadas pelos alunos. 

 

 

 

3.1.1 Questão 1 

 

 

Uma possível solução para essa questão seria multiplicar a quantidade de pacotes de 

biscoito (5) pela quantidade de biscoitos em um pacote (6), encontrando como resultado 30 

biscoitos. 

Dentre as estratégias de acertos utilizadas pelos alunos, tivemos 26 estratégias 

relacionadas ao Campo Conceitual Multiplicativo e quatro estratégias relacionadas ao Campo 

Conceitual Aditivo. Cinco registros de resposta final sem cálculos; ponderamos que nesse  

caso não podemos identificar com clareza a estratégia utilizada. A estratégia de erro estava 

relacionada ao Campo Conceitual Aditivo. Apresentaremos fragmentos dos questionários para 

ilustrar as estratégias utilizadas pelos alunos. 

Joana sabe que em um pacote há 6 biscoitos. Ela tem 5 pacotes. Quantos biscoitos Joana tem? 
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Figura 3: Fragmento dos questionários 5B78110 e 5B78106 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
Pelos fragmentos percebemos que o aluno 5B78110 multiplicou a quantidade de 

biscoitos por pacote pela quantidade de pacotes de biscoito encontrando o resultado 

corretamente. Já o aluno 5B78106 resolveu a questão utilizando a ideia da soma de parcelas 

repetidas, somando cinco vezes quantidade de biscoitos existentes em um pacote, essa 

estratégia o levou a resposta correta da questão. “É possível observar que, nesses casos, os 

raciocínios dos alunos foram adequados, embora os procedimentos utilizados nem sempre 

sejam os usuais.”(GITIRANA, et al, 2014, p.107). 

Figura 4: Fragmento do questionário 5B78105 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Pelo registro do aluno percebemos que o mesmo somou a quantidade de biscoitos com 

um valor (7) que não estava presente no enunciado da questão, encontrando 13 como resposta. 

Ponderamos que o aluno não identificou a operação a ser utilizada por isso classificamos o tal 

erro como sendo utilização do algoritmo errado. 
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3.1.2 Questão 3 

 

 

Nessa questão era possível efetuar uma divisão entre a quantidade de tecido que Ana 

tem (35m) pela quantidade de tecido necessária para fazer três fantasias (5m), multiplicar o 

resultado obtido por 3, o que resultaria em 21 fantasias. 

Em relação aos acertos, foram utilizadas seis estratégias relacionadas ao Campo 

Conceitual Multiplicativo e quatro repostas finais sem cálculos. Das estratégias que levaram 

ao erro, nove alunos utilizaram apenas dois dados do problema, um utilizou o algoritmo 

errado, cinco erraram a resolução do algoritmo (consideramos erro na resolução do algoritmo 

quando o aluno utiliza o algoritmo certo, mas não o resolve corretamente) e sete alunos 

apresentaram como respostas valores inconsistentes. Chamamos de valor inconsistente as 

respostas em que os valores não tinham relação com os dados expostos na questão. 

Figura 5: Fragmento do questionário 5B78114 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
No fragmento do questionário 5B78114 o aluno fez corresponder 5m de tecido a 3 

fantasias e 35m de tecido a 21 fantasias, encontrando assim o valor pedido na questão. 

Notamos que o aluno explicitou a relação entre a quantidade de tecidos para fazer as três 

fantasias, o que o ajudou a determinar a quantidade de fantasias que se queria. 

Para fazer 3 fantasias são necessários 5m de tecido. Ana tem 35m de tecido. Quantas fantasias 

ela pode fazer? 
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Figura 6: Fragmento dos questionários 5B78110 e 5B78121 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

A Figura 6 traz o fragmento do aluno 5B78110 que operou apenas com dois dados do 

problema e errou a resolução do algoritmo, já no fragmento 5B78121 o aluno opera com os 

três dados do problema, mas de modo incorreto. 

 

 

 

3.1.3 Questão 4 

 

 

Nessa questão uma das possíveis resoluções é dividir o número de convidados (36) 

pela capacidade de cada mesa (4 convidados por mesa), obtendo como resposta 9 mesas. 

Dentre as estratégias de respostas tivemos, em relação ao acerto, 16 estratégias 

relacionadas ao Campo Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo), um empregou o 

algoritmo do Campo Conceitual Aditivo e oito alunos apresentaram a resposta final sem os 

cálculos. Em relação aos erros, quatro utilizaram o algoritmo errado e três apresentaram um 

valor inconsistente como resposta. 

Figura 7: Fragmento dos questionários 5B78115 e 5B78106 

Fonte: Elaborada pela autora 

A Escola Recanto fará uma festa para 36 convidados. Em cada mesa ficarão 4 convidados. 

Quantas mesas a escola precisará alugar? 
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No fragmento 5B78115 podemos observar que o aluno se apoiou na multiplicação e 

não na divisão para solucionar o problema. Já o fragmento 5B78106 se apoiou novamente na 

ideia da soma de parcelas repetidas. Este aluno em especifico utilizou o algoritmo do Campo 

Conceitual Aditivo em sete das catorze questões que respondeu, ponderamos que este aluno 

possivelmente não se apropriou das operações que envolvem a multiplicação, tendo mais 

segurança na soma de parcelas repetidas. “Olhar a multiplicação como adição repetida pode 

causar uma barreira na própria comutatividade da multiplicação [...] um raciocínio direto da 

comutatividade por adição repetida, leva a troca do significado do problema, o que não tem 

sentido na Matemática e, muito menos, para o aluno.” (GITIRANA, et al, 2014, p.25). 

Figura 8: Fragmento do questionário 5B78120 

Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

A Figura 8 apresenta o fragmento do questionário 5B78120 que mostra que aluno 

utilizou a estratégia que categorizamos como algoritmo errado na resolução da questão. Ele 

multiplicou o número de convidados por mesa (4) pelo número de convidados (36). 

 

 
 

3.1.4 Questão 6 

 

 

Essa é uma questão que pode ser resolvida através da divisão do número de caixas de 

suco compradas (9) pelo número de caixas de suco em questão (3) e que assim sendo pode-se 

dividir o valor total da compra (15,00) também por 3, tendo como resultado 5,00 reais que é 

valor solicitado na questão. 

No que se refere ao acerto, os alunos utilizaram uma estratégia relacionada ao Campo 

Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo) e quatro respostas finais sem os cálculos. Em 

Caio comprou 9 caixas de suco e pagou 15 reais. Se ele comprasse 3 caixas de suco quanto 

precisaria pagar? 
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relação aos erros, utilizaram oito estratégias relacionadas a utilização do algoritmo errado e 

treze  a um valor inconsistente como resposta. 

Figura 9: Fragmento dos questionários 5B78131 e 5B78120 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No primeiro fragmento o aluno dividiu o valor em dinheiro (15) pela quantidade de 

caixas de suco que compraria (3), obtendo R$ 5,00 como resposta. Já o no segundo o aluno 

utilizou o algoritmo errado, multiplicou o número de caixas pedidas no problema (3) pelo 

valor referente à compra de 9 caixas de suco ( R$ 15,00) obtendo 45 como resposta. 

 

 
 

3.1.5 Questão 8 

 

 

Para se encontrar o valor de um litro de suco pode-se dividir o valor (12,00) pela 

quantidade de suco (4) encontrando assim o valor pedido na questão R$ 3,00. 

Os alunos que acertaram essa questão utilizaram 16 estratégias relacionadas ao Campo 

Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo) e oito respostas finais sem os cálculos. Em 

relação aos erros, seis estratégias estavam relacionadas à utilização do algoritmo errado e dois 

registros valores inconsistentes. 

Um supermercado fez uma promoção: “Leve 4 litros de suco por apenas 12 reais”. Quanto vai 

custar cada litro de suco? 
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Figura 10: Fragmento dos questionários 5B78133 e 5B78119 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
A Figura 10 traz dois fragmentos o 5B78133 mostra que o aluno dividiu o valor em 

reais (12,00) pela quantidade de litros de suco (4) respondendo corretamente a questão. Já o 

5B78119 o aluno multiplica os dados da questão, utilizou o algoritmo errado o que não 

solucionou o problema. 

 

 
3.1.6 Questão 12 

 

 

Nessa questão era possível dividir o número total de voltas (15) pelo número de voltas 

necessárias para obter 4 pontos (3) e logo depois multiplicar o resultado obtido por 4 que é o 

número de pontos que se marca a cada 3 voltas, obtendo assim o número de pontos marcados 

(20). 

Dentre as estratégias de respostas tivemos em relação ao acerto, uma estratégia 

relacionada ao Campo Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo) e dois alunos 

apresentaram a resposta final sem os cálculos. Dentre os erros, doze estratégias estão 

relacionadas à utilização de apenas dois dados da questão e oito alunos apresentaram valor 

inconsistente como resposta. 

Em uma gincana na Escola Saber, a cada 3 voltas correndo na quadra o aluno marca 4 pontos. 

Alex deu 15 voltas correndo na quadra. Quantos pontos ele marcou? 
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Figura 11: Fragmento do questionário 5B78102 e 5B78119 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
Os fragmentos 5B78102 e 5B78119 da Figura 11 mostram duas estratégias erradas, no 

primeiro fragmento o aluno utilizou o algoritmo errado, multiplicou o número de voltas (15 

por 3) registrando 55 como resposta, no segundo o aluno somou o número de voltas dadas 

(15) com 9 dado que não pertencia, nem se relaciona ao enunciado da questão. 

 

 

 
3.2: Comparação Multiplicativa 

 
Nessa categoria estão elencadas as questões que envolvem a noção de comparação. No 

questionário tinha três questões pertencentes a essa categoria, a saber, questões: 2, 10 e 13. O 

gráfico 3 apresenta o desempenho dos alunos nessas questões. 

Gráfico 3: Desempenho nas situações de Comparação Multiplicativa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Podemos observar que a questão que teve um maior número de acertos foi a questão 2, 

as questões 10 e 13 tiveram um rendimento menor. A questão 2 trazia a relação 4 vezes   mais 
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em seu enunciado, o que pode ter influenciado a quantidade de acertos. Já no caso das 

questões 10 e 13 uma queria saber a relação entre as quantidades (quantas vezes a coleção de 

Cido é menor do que a de José?) e a outra tinha explícita a relação, mas usava a expressão 

vezes menos em seu enunciado o que pode ter sido interpretado pelos alunos como sendo uma 

situação-problema que envolve a operação de subtração. 

 

 
 

3.2.1 Questão 2 

 

 

Nessa questão temos explícita a relação (4 vezes mais), sendo assim uma das possíveis 

respostas pode ser dada multiplicando a distância (5km) pela relação dada (4) e obter como 

resposta 20km. 

Os alunos apresentaram como estratégias de acertos: 25 relacionadas ao Campo 

Conceitual Multiplicativo (utilização do algoritmo), uma relacionada ao Campo Aditivo 

(utilização do algoritmo) e seis registros da resposta final sem cálculos. Dos três alunos que 

erraram a questão dois utilizaram o algoritmo errado, um apresentou valor inconsistente como 

resposta. 

Figura 12: Fragmento dos questionários 5B78106 e 5B78114 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
A Figura 12 traz dois fragmentos, nos dois casos os alunos se apoiaram no Campo 

Conceitual Aditivo, o primeiro resolve a questão corretamente se apoiando na soma de 

parcelas repetidas e o segundo erra ao subtrair os dados da questão. 

A distância entre a casa de Luís e a escola é de 5 quilômetros e a casa de José é 4 vezes mais 

distante. Qual a distância entre a casa de José e a escola? 
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3.2.2 Questão 10 

 

 

Neste caso procura-se a relação e uma das maneiras de encontrá-la é efetuar a divisão 

entre a quantidade de carrinhos da coleção de José (24) e a quantidade de carrinhos da coleção 

de Cido (6) obtendo 4 vezes como resposta. 

No que tange aos acertos três estratégias estavam relacionadas ao Campo Conceitual 

Multiplicativo (uso do algoritmo) e um registro da resposta final sem cálculos. Quanto aos 

erros dez estavam relacionados a valores inconsistentes e quatorze ao emprego do algoritmo 

errado, destes onze estavam relacionados a operação de subtração possivelmente pela 

situação-problema apresentar a expressão “menor”. 

Na Figura 13 ilustra algumas das estratégias utilizadas pelos alunos. 

 
Figura 13: Fragmento dos questionários 5B78129 e 5B78127 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
Na Figura 13 temos um fragmento, 5B78129, em que o aluno responde corretamente o 

problema se apoiando no algoritmo da multiplicação, ponderamos que neste caso o aluno 

tenha utilizado tal algoritmo para verificar a validade da resposta dada e outro, 5B78127, em 

que o aluno subtrai os dados da questão o que não solucionou o problema. 

Cido tem uma coleção de 6 carrinhos e José tem uma coleção de 24 carrinhos. Quantas vezes  

a coleção de Cido é menor do que a de José? 
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Figura 14: Fragmento do questionário 5B78119 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

No fragmento 5B78119 o aluno acabou subtraindo 24 de 4 (dado que não estava na 

questão) o que o levou a (-20) como solução da questão. O aluno não observou que não 

poderia apresentar um valor negativo para a questão. 

 

 

 

3.2.3 Questão 13 

 

 

Para solucionar essa questão pode-se dividir o número de figurinhas do dia anterior 

(18) pela relação (3 vezes menos), chegando a 6 figurinhas como resposta. 

 
Nos dois acertos os alunos registraram a resposta final sem cálculos. Dentre os erros 

oito registraram valores inconsistentes como resposta e onze alunos utilizaram o algoritmo 

errado, destes nove efetuaram uma subtração dos dados possivelmente se apoiaram na 

expressão “vezes menos”. Para ilustrar utilizamos o fragmento 5B78124. 

Figura 15: Fragmento do questionário 5B78124 

Fonte: Elaborada pela autora 

Ontem Tonho tinha 18 figurinhas. E hoje ele tem 3 vezes menos. Quantas figurinhas ele tem 

hoje? 
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A Figura 15 evidencia que o aluno 5B78124 se apoiou na expressão “vezes menos” e 

por isso concluindo que a resolução da situação-problema recaia em uma subtração. A esse 

respeito Gitirana et al (2014, p.119) evidenciam que “ as resoluções adotadas pelos estudantes 

são fortemente marcadas pela linguagem presente no enunciado do problema”. As referidas 

autoras alertam que “Erros desse tipo são frequentes e demonstram que os alunos estão 

operando somente com os números do enunciado sem compreender, de fato, o que o 

enunciado do problema propõe”. (GITIRANA et al, 2014, p.120). 

 

 

 

3.3: Configuração Retangular 

 
Nessa categoria estão elencadas as questões que envolvem medidas de área, 

comprimento e largura figuras retangulares. Segue o gráfico que representa o desempenho 

desses alunos nessas questões: 

Gráfico 4: Desempenho nas situações de Configuração Retangular 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Dez alunos acertaram a questão 5 e um acertou a questão 7 o que nos surpreendeu pois 

acreditávamos que os alunos apresentariam um melhor desempenho por se tratarem de 

questões que envolvem área e comprimento de formas retangulares. 

 

 
 

3.3.1 Questão 5 

 

Rute quer mudar o piso do quarto dela. Este quarto tem 3m de largura e 6m de comprimento. 

Quantos metros quadrados, de piso, Rute precisa comprar? 
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Baseado no conhecimento acerca do cálculo de área de figuras retangulares, uma das 

possibilidades de resolver a questão é multiplicar a largura (3m) pelo comprimento (6m) e 

obtendo assim, 18m2  como solução da questão. 

Em relação aos acertos, oito estratégias estavam relacionadas ao Campo Conceitual 

Multiplicativo (uso do algoritmo) e dois registro da resposta final sem cálculos. Dos alunos 

que erraram, dois apresentaram valores inconsistentes como resposta e dezessete alunos 

empregaram o algoritmo errado somando os valores presentes no enunciado da questão, um 

errou a resolução do algoritmo e um escreveu um dos dados da questão. 

Figura 16: Fragmento dos questionários 5B78102 e 5B78133 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
No primeiro fragmento o aluno errou a resolução do algoritmo do Campo Conceitual 

Multiplicativo. Ele multiplica as dimensões do quarto (3m por 6m) e obtém 9 como resultado. 

No segundo o aluno realiza a multiplicação, mas utiliza um dado inexistente no problema 

(12). 

 

 

 

3.3.2 Questão 7 

 

 

O conhecimento prévio do cálculo de área possivelmente ajudaria a solucionar essa 

questão dividir a área dada (24m2) pela largura (4m), tendo 6m de comprimento  como 

resposta que é o valor pedido. 

O aluno que acertou essa questão utilizou duas estratégias, o algoritmo do Campo 

Conceitual Multiplicativo e desenho. Observando os erros dois alunos escreveram um dos 

A área do jardim da casa de Vera é retangular e tem 24m2. A largura é 4m. Qual é o 

comprimento em metros desse jardim? 
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dados, sete alunos utilizaram o algoritmo errado e onze registraram como resposta valores 

inconsistentes. 

Figura 17: Fragmento dos questionários 5B78114 e 5B78125 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 
No fragmento 5B78114 o aluno recorreu ao desenho (fez um retângulo com a área e a 

dimensão dadas) e lançou mão do algoritmo da multiplicação para solucionar o problema. Já 

no fragmento 5B78125 o aluno utilizou o algoritmo errado, se apoiou no algoritmo da adição, 

somou 24m2 com 4m e obteve 28m2 como resposta, não observou que as dimensões eram 

diferentes (área e largura). 

Figura 18: Fragmento do questionário 5B78134 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Figura 18 traz um fragmento em que o aluno errou a questão, utilizou um dado que 

não estavam na questão. 
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3.4 Combinatória 

 
Essa categoria compreende as questões que envolvem ideia de combinações  possíveis. 

O Gráfico 5 representa o desempenho dos alunos nessa categoria: 

 
Gráfico 5: Desempenho nas situações de Combinatória 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Das quatro categorias elencadas no Gráfico 1 essa foi a categoria em que os alunos 

apresentaram um menor desempenho. Pela análise do desempenho dessa categoria por 

questões observamos que os alunos acertaram mais a questão 11 que envolvia a formação de 

pares para dançar. 

 

 
 

3.4.1 Questão 9 

 

 

São 15 tipos de sanduíches e 3 tipos de pães, para descobrir quantos tipos de recheios 

são necessários, uma alternativa era dividir os tipos de sanduíches (15) pelos tipos de pães (3), 

tendo 5 tipos de recheio como resposta. 

Os dois alunos que acertaram utilizaram o algoritmo do Campo Conceitual 

Multiplicativo. Em relação aos erros: três alunos escreveram um dos dados, nove utilizaram o 

algoritmo errado, um errou a resolução do algoritmo e sete apresentaram um valor 

inconsistente como resposta. 

A Lanchonete do Ernani vende 15 tipos de sanduíches. Para cada tipo de sanduíche é usado 

apenas um tipo de pão e um tipo de recheio. Tem 3 tipos de pão (leite, integral e francês). 

Quantos tipos de recheio são necessários para fazer todos os tipos de sanduíches? 
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Figura 19: Fragmento dos questionários 5B78106 e 5B78131 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
No fragmento 5B78106 o aluno utilizou o algoritmo do Campo Conceitual 

Multiplicativo respondendo corretamente a questão, já no 5B78131 utilizou o algoritmo 

errado, ele multiplicou os dados da questão obtendo 45 como resposta o que não corresponde 

à solução do problema. 

 

 

 

3.4.2 Questão 11 

 

 

Neste caso um rapaz poderia dançar com cada uma das moças formando assim 4  

casais diferentes e já que tinham 6 rapazes e 4 moças, para saber quantos casais diferentes 

foram formados pode-se multiplicar o número de rapazes (6) pelo número de moças (4), 

obtendo 24 casais formados como resposta. 

Das estratégias de respostas tivemos em relação aos acertos, três relacionadas ao 

Campo Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo) e um registro da resposta final sem 

cálculos. Em relação aos erros: quatro alunos erraram a resolução do algoritmo, cinco 

utilizaram o algoritmo errado, oito escreveram um dos dados e sete apresentaram um valor 

inconsistente como resposta. 

Na aula de dança de forró tinha 6 rapazes (Alex, Beto, Caio, Davi, Edu, Ivo) e 4 moças (Mari, 

Fabi, Lara, Suzi). Todas as moças dançaram com todos os rapazes. Quantos casais diferentes 

foram formados? 
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Figura 20: Fragmento dos questionários 5B78123 e 5B78131 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

 
A Figura 20 apresenta dois fragmentos um relacionado à resposta correta e outro a 

errada, no primeiro caso o aluno multiplicou o número de rapazes (6) pelo número de moças 

(4), chegando à resposta correta 24 casais. No segundo o aluno subtraiu o número de   rapazes 

(6) pelo número de moças (4) obtendo (-2) e conclui que foram formados 4 casais. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

 

Em meio às discussões no projeto de pesquisa intitulado “As estruturas multiplicativas 

e a formação de professores que ensinam Matemática na Bahia”, em que foi abordado o 

ensino de multiplicação e divisão, surgiu o interesse em estudar o Tempo Juvenil Ensino 

Fundamental para Estudantes de 15 a 17 anos, queríamos analisar o desempenho dos alunos 

em relação a estes conteúdos. 

Para atingir tal objetivo, o mesmo foi desmembrado em dois outros: 

 
1) Identificar as categorias de problemas multiplicativos, nas quais os alunos do 

Tempo Juvenil, Eixo II que corresponde a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental enfrentam 

maiores dificuldades. 

2) Apontar quais as estratégias mais utilizadas por estes alunos em relação à resolução 

de situações-problema do Campo Conceitual Multiplicativo. 

No primeiro capítulo apresentamos o nosso Quadro Teórico onde fizemos, 

inicialmente, algumas considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos e o Tempo 

Juvenil, evidenciando as noções de defasagem idade/série, as necessidades de tempos e 

espaços de aprendizagem diferenciados para atender as demandas dos alunos pertencentes ao 

Tempo Juvenil. As considerações de Fonseca (2007) sobre esses alunos e a condição de não- 

criança. 

Falamos das definições das Relações Quaternárias e Ternárias feitas por Vergnaud 

(2014), os estudos de Santos (2012, 2015) no que trata do Campo Conceitual Multiplicativo e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) ao abordarem o ensino de multiplicação e 

divisão e seus significados. 

Correa e Spinilo (2004) falam que a avaliação dos professores acerca das resoluções  

de alunos em problemas envolvendo multiplicação e divisão é muitas vezes pautada na 

competência dos alunos em operar os algoritmos e não nos conceitos em si. 

A pesquisa foi de cunho qualitativo e de delineamento descritivo, tendo como sujeitos 

36 alunos de uma escola estadual da cidade de Vitória da Conquista, que cursavam o Eixo II 

Tempo Juvenil Ensino Fundamental para Estudantes de 15 a 17 anos. O instrumento de coleta 
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de dados foi um questionário vinculado as atividades do grupo de pesquisa citado 

anteriormente. Aplicado o questionário demos seguimento a análise e discussão dos 

resultados. 

A análise foi estruturada em quatro categorias de situações-problema: Proporção 

Simples, Comparação Multiplicativa, Configuração Retangular e Combinatória. 

Apresentadas as categorias que nortearam a análise passaremos a discorrer sobre o 

desempenho e as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de situações-problema 

envolvendo o Campo Conceitual Multiplicativo, bem como identificar as categorias em que 

estes estudadntes apresentaram maiores dificuldades. 

Observamos que os estudantes apresentaram, em média, um melhor desempenho na 

categoria Proporção Simples 47% (102 acertos) seguida da Comparação Multiplicativa 35% 

(38 acertos) e da Configuração Retangular 15% (11 acertos), apresentando um menor 

desempenho na categoria de Combinatória 8% (6 acertos). 

Os alunos investigados estavam concluindo o Ensino Fundamental II e os 

conhecimentos básicos para solucionar as questões contempladas no instrumento de coleta de 

dados, aparecem na proposta pedagógica do Tempo Juvenil o que nos fez acreditar que os 

mesmos apresentariam um melhor desempenho no questionário, o que não se confirmou. 

A categoria que apresentou um melhor desempenho foi a Proporção Simples, em 

especial as questões da classe de Um para muitos. 

Em relação aos acertos as estratégias de respostas utilizadas pelos alunos, em sua 

maioria, estavam relacionadas ao Campo Conceitual Multiplicativo (uso do algoritmo), ao 

Campo Aditivo e resposta final sem cálculos. Em se tratando dos erros, as estratégias se 

concentraram no erro na resolução do algoritmo e emprego do algoritmo errado, o que foi 

visto por nós com certa apreensão já que esses erros denotam que alguns dos alunos não 

identificam sequer as operações que estão envolvidas nas situações-problema propostas a eles. 

As questões da categoria Comparação Multiplicativa, que traziam nos enunciados as 

expressões “vezes menos” e “é quantas vezes menor” foram às questões que os  alunos 

erraram mais nessa categoria, ancorados nessas expressões os alunos subtraíram os dados das 

questões.  Magina  et  al  (2014)  já  evidenciaram  que  os  alunos  recorrem  comumente    as 
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operações de adição e subtração quando não compreendem o que está sendo pedido no 

problema. 

Identificamos pelo desempenho e pelas estratégias apresentadas pelos alunos que as 

maiores dificuldades residem na categoria de Combinatória é possível que essa categoria não 

lhes seja familiar apesar da mesma está descrita no Quadro 2 como um dos saberes  

necessários da área de Matemática, o que nos incomodou, pois essa categoria estará presente 

nas séries posteriores e pode vir a ser uma barreira ao aprendizado desses alunos. 

As questão 7 que pertencia a categoria de Configuração Retangular e precisava do 

conhecimento prévio de cálculo de área teve apenas um acerto e pelas análises pudemos 

observar que alguns alunos não conseguiam diferenciar área e comprimento. 

Diante deste panorama é importante que se façam mais estudos sobre o Tempo Juvenil 

de modo a apontar suas reais potencialidades e deficiências, procurando meios para 

aperfeiçoá-lo. 

Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de proporcionar a esses alunos um 

ensino que lhes ofereça uma gama de problemas que contemplem a divisão e a multiplicação 

em suas várias categorias e possibilitem a eles interpretarem e lançarem mão dessas operações 

e conceitos nas situações em que se fizerem necessárias. 
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ANEXOS: 

 

Questionário aplicado aos alunos 
 

Escola Ano   
 

Nome   Data   
 

Instrumento Diagnóstico 

1) Joana sabe que em um pacote há 6 biscoitos. Ela tem 5 pacotes. Quantos biscoitos 
Joana têm? 

 

2) A distância entre a casa de Luís e a escola é de 5 quilômetros e a casa de José é 4  
vezes mais distante. Qual a distância entre a casa de José e a escola? 

 

 
3) Para fazer 3 fantasias são necessários 5m de tecido. Ana tem 35m de tecido. Quantas 

fantasias ela pode fazer? 
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4) A Escola Recanto fará uma festa para 36 convidados. Em cada mesa ficarão 4 
convidados. Quantas mesas a escola precisará alugar? 

5) Rute quer mudar o piso do quarto dela. Este quarto tem 3m de largura e 6m de 
comprimento. Quantos metros quadrados, de piso, Rute precisa comprar? 

 

6) Caio comprou 9 caixas de suco e pagou 15 reais. Se ele comprasse 3 caixas de suco 
quanto precisaria pagar? 

 

 
7) A área do jardim da casa de Vera é retangular e tem 24m2. A largura é 4m. Qual é 
comprimento em metros desse jardim? 
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8) Um supermercado fez uma promoção: “Leve 4 litros de suco por apenas 12 reais”. 
Quanto vai custar cada litro de suco? 

 

 
 

9) A Lanchonete do Ernani vende 15 tipos de sanduíches. Para cada sanduíche é usado 
apenas um tipo de pão e um tipo de recheio. Tem 3 tipos de pão (leite, integral e francês). 
Quantos tipos de recheio são necessários para fazer todos os tipos de sanduíches? 

 

 
10) Cido tem uma coleção de 6 carrinhos e José tem uma coleção de 24 carrinhos. Quantas 

vezes a coleção de Cido é menor do que a de José? 

 
11) Na aula de dança de forró tinha 6 rapazes (Alex, Beto, Caio, Davi, Edu, Ivo) e 4 moças 

(Mari, Fabi, Lara, Suzi). Todas as moças dançaram com todos os rapazes. Quantos 
casais diferentes foram formados? 

 



54 
 

 
 
 

12) Em uma gincana na Escola Saber, a cada 3 voltas correndo na quadra o aluno marca 4 
pontos. Alex deu 15 voltas correndo na quadra. Quantos pontos ele marcou? 

 

 
 

13) Ontem Tonho tinha 18 figurinhas. E hoje ele tem 3 vezes menos figurinhas que ontem. 
Quantas figurinhas ele tem hoje? 

 
14) Uma pessoa consome, em média, 5 litros de água em dois dias. Quantos litros de água 

uma família composta por 4 pessoas consomem em 6 dias? 
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