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Resumo 

Esta pesquisa procurou investigar os conhecimentos de duas professoras acerca do campo 
multiplicativo, as quais atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, em escolas particulares da 
cidade de São Paulo/SP. Pesquisas em Educação Matemática sinalizam que há relação direta entre 
os conhecimentos dos professores e o que eles ensinam aos seus alunos. Pautado nesta premissa, o 
estudo em questão revelou que as professoras não desenvolvem os conceitos de multiplicação e 
divisão com seus alunos e elas não fazem diferença entre a noção algoritmos e operações. Além 
destes, as professoras não compreendem as regularidades do Sistema de Numeração Decimal. Os 
instrumentos utilizados nesta pesquisa foram observação em sala de aula, análise do material dos 
alunos e entrevistas semi-estruturadas com as professoras. 
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Early Years Teachers 

Knowledge on the Multiplicative Field 

 

Abstract 

This research work seeks to investigate the knowledge of two teachers on multiplicative field, who 
work on the early years of private primary schools in the city of São Paulo capital. Mathematics 
education research works show that there is a straight relation between teachers knowledge and to 
what they teach to their students. Taking this as premise, the findings of the research work in 
question show the two teachers do not develop the multiple and division concepts with their 
students and they do not make a difference between the notion of algorithm and operation. Also, the 
two teachers do not have an understanding of the Decimal Number System. Classroom 
observations, student paperwork analyses and teacher semi-structured interviews were the research 
instruments used in here. 
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Apresentação  

É indispensável que o professor tenha conhecimento profissional, isto é, conhecimento do 

conteúdo da matéria que leciona e da didática, para desenvolver a contento seu trabalho docente, 

pois há uma íntima relação entre o conhecimento do professor e o que ele ensina aos seus alunos 

porque, segundo Serrazina (1999), haverá reflexo na aprendizagem do alunado.   

Neste sentido, esta pesquisa objetivou investigar os conhecimentos de duas professoras dos 

anos iniciais acerca do campo multiplicativo, isso, porque, via de regra, os professores que atuam 

nos anos iniciais do ensino fundamental e, em especial, aqueles que lecionam no 4.º e 5.º ano, 

consideram a multiplicação e a divisão as operações aritméticas mais difíceis de serem 

desenvolvidas com seus alunos.  

Geralmente, estes professores ancoram o trabalho da multiplicação no ensino da tabuada 

pois, equivocadamente, a maioria deles acredita que se a criança aprender a tabuada saberá a 

multiplicação e consequentemente a  divisão.  Tal crença, acerca do trabalho com a multiplicação e 

a divisão nos leva a conjecturar que esses professores confundem o conceito de multiplicação e 

divisão com os algoritmos dessas operações o que implica no empobrecimento do trabalho 

matemático pois: 

reduz a matemática à calculo ou execução de algoritmos, ignorando que a 
matemática fornece modelos para a representação e compreensão do 
mundo que vivemos. Em segundo lugar [...] porque o algoritmo se refere a 
um conjunto de procedimentos que leva à execução de uma dada operação, 
enquanto a operação implica em transformações realizadas sobre números, 
quantidades, grandezas e medidas. (CORREA & SPINILLO, 2004, p.105)
  

Segundo Vergnaud (1996), os conceitos matemáticos são organizados em campos 

conceituais e o campo das estruturas multiplicativas, além das operações de multiplicação e divisão, 

envolve os conceitos de fração, razão, proporção e probabilidade.  

Neste trabalho, focalizarei as operações de multiplicação e de divisão, pois os sujeitos que 

fizeram parte da pesquisa demonstraram preocupação com estas operações.  

Campo multiplicativo: multiplicação e divisão  

Na maioria das vezes, os professores apresentam a multiplicação aos seus alunos como uma 

forma simplificada da adição, isto é, ao invés de calcular 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 calcula-se 6 x 2 = 12 

e, em seguida, oferecem-lhes uma lista de exercícios para “transformarem” adição em 

multiplicação, associando ao trabalho da tabuada. Porém, a tabuada é um conteúdo factual, 2 x 2 = 

4 enquanto que a multiplicação é um conteúdo conceitual porque a multiplicação, além da ideia de 

adição sucessiva de parcelas repetidas,  envolve as ideias de razão, proporção, combinação, 
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configuração retangular e probabilidade. No entanto, deve-se considerar que ao propor problemas 

de multiplicação para os alunos, eles irão usar os seus conhecimentos acerca da adição para resolvê-

los.  

Existem diferenças significativas entre o raciocínio aditivo e o multiplicativo. Na adição se 

trabalha com a ideia da relação parte-todo: a soma das partes é igual ao todo, sendo que as partes 

são de uma mesma natureza, isto é, envolve apenas uma variável. Na multiplicação existe uma 

relação fixa entre duas variáveis. Segundo Nunes, Campos e Magina (2006), ao se resolver 

problemas que envolvam a multiplicação, busca-se saber o “valor numa variável que corresponda a 

um valor dado em outra variável” (p. 85). Por exemplo: Em um pacote há 4 balas. Quantas balas 

há em 6 pacotes? há o valor (4) em uma variável (balas) que corresponde a um valor dado (6) na 

outra variável (pacote) e é justamente essa relação constante entre as duas variáveis (n.º de balas e 

n.º de pacotes) que possibilita o raciocínio multiplicativo.  

Portanto, as crianças darão salto qualitativo para o pensamento multiplicativo quando em um 

problema desse tipo elas perceberem  que cada pacote com quatro balas corresponde a um único 

elemento a ser contado. Sendo assim, “no raciocínio multiplicativo existem novos significados para 

os números que devem ser aprendidos e novas espécies de relações representadas” (ABRANTES, 

SERRAZINA e OLIVEIRA, 1999, p. 51), mesmo que no começo as crianças usem os seus 

conhecimentos de adição. 

As crianças podem também usar os conhecimentos até então desenvolvidos 
em relação à contagem, composição e decomposição aditiva de números e 
às operações de adição e subtração para resolverem problemas 
multiplicativos, antes mesmo de serem ensinadas a usar os algoritmos 
canônicos da multiplicação e da divisão. (CORREA & SPINILLO, 2004, 
p.114) 

Quanto à divisão, via de regra, os professores ensinam esta operação depois de ensinarem a 

multiplicação, entretanto é importante “combinar multiplicação e divisão logo após a multiplicação 

ser introduzida a fim de ajudar os estudantes a perceberem como elas são relacionadas” (WALLE, 

2009, p.178). 

Em relação aos problemas que envolvem a operação de divisão eles podem conter ideias de 

partição ou quotição (cota), Selva (2003). A ideia de partição está relacionada a distribuição de uma 

determinada  quantidade de elementos em partes o que não significa necessariamente que estas 

partes sejam equivalentes, porém, nos problemas que envolvam divisão as partes devem ser 

equivalentes, segundo Correa e Spinillo (2004).  

Nos exemplos: a- Catarina fez 40 biscoitos de nata para distribuí-los igualmente em 8 

caixas. Quantos biscoitinhos serão colocados em cada caixa? e b- Catarina fez 40 biscoitos de nata 
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e irá colocar 5 biscoitos em cada caixa. De quantas caixas ela irá precisar? os dois problemas 

apresentados são resolvidos por meio de uma divisão 40: 8 = 5; 40 : 5 = 8. Porém as ideias 

trabalhadas neles são diferentes. No problema a trabalha-se com a ideia de partição e no problema b 

com a ideia de quotição (cota). Isto porque nos problemas que envolvem a idéia de partição se 

conhece o número total de elementos (40 biscoitos) que deverão ser distribuídos igualmente em 

número de partes determinadas (8 caixas) e deverá ser calculado o número de elementos de cada 

parte (5 biscoitos). 

40                                   :                      8  =                                                        x 

         total de elementos                                   números de partes                                   total de cada parte 

No problema b – envolve a ideia de quotição (cota) porque o conjunto conhecido (40 

biscoitos) deve ser dividido em partes de grandezas previamente estabelecidas (em 5 biscoitos)  

devendo-se calcular o número de partes que serão obtidas.  

            40                                   :                   5 =                                                         x 

           total de elementos                             números de partes                                          total de cada cota 

 Pelo exposto, se os professores apresentarem aos alunos situações problemas que envolvam 

a multiplicação como forma simplificada da adição (soma sucessiva de parcelas repetidas) e a 

divisão sem considerarem as ideias envolvidas, além do trabalho mecânico, os alunos não estarão 

desenvolvendo novas estratégias de resolução de forma a perceberem que seus conhecimentos sobre 

o campo aditivo são insuficientes para resolverem os problemas acerca do campo multiplicativo.   

Como a investigação foi realizada 

 Para o desenvolvimento da presente pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, na 

modalidade estudo de caso entendido como “o exame de um fenômeno específico, seja ele um 

programa, um acontecimento, uma pessoa, um processo, uma instituição, um grupo social” 

(MERRIAM, 1998 apud FORMOSINHO, 2000, p. 92) .  

A pesquisa foi desenvolvida com duas professoras que atuam em escolas particulares nos 

anos iniciais do ensino fundamental na cidade de São Paulo/SP. Para a coleta de dados foram 

realizados períodos de observação nas salas onde estas professoras atuam e também análise do 

material de matemática das crianças (livros, cadernos e pastas) com o objetivo de coletar  

informações para orientar as entrevistas semi-estruturadas, gravadas em áudio, que aconteceram no 

final da coleta de dados.  

Para a análise dos dados coletados (entrevistas, material e sessões de observação), buscou-se 

a coerência entre a fala dos sujeitos entrevistados e das suas práticas em sala de aula com o objetivo 

de compreender o conteúdo das entrevistas, considerando o contexto em que atuam estes sujeitos.  
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As professoras 

 Para resguardar a identidade dos docentes os nomes dos sujeitos desta pesquisa são fictícios. 

Juliana tem 23 anos e atua no magistério há cinco anos. Lecionou na educação infantil por 

três anos e há três leciona no ensino fundamental. Laura tem 22 anos e exerce o magistério há três 

anos. Atua há seis meses no ensino fundamental e trabalhou dois anos e meio com a educação 

infantil. Ambas cursaram a educação básica em escolas públicas, fizeram o antigo curso do 

Magistério e graduaram-se em Pedagogia em Instituições particulares.  

Resultados da investigação  

Na entrevista, as professoras foram questionadas sobre os conteúdos matemáticos que 

encontram maior dificuldade para trabalhar com seus alunos e revelaram que são: a  multiplicação e 

a divisão.   

Ah! tabuada e divisão. Basicamente isso. Multiplicação não! São muitos 
alunos não?; agora ... quem não sabe tabuada não sabe multiplicação. 
(Juliana). 

De acordo com o depoimento de Juliana é possível depreender que ela faz relação direta 

entre a tabuada e a multiplicação, isto é, no entendimento dela se o aluno souber tabuada saberá 

realizar o algoritmo da multiplicação. Isto, porque, pelo seu depoimento ela está considerando o 

algoritmo e não a operação de multiplicação.   

Entretanto, a tabuada quando bem explorada pode auxiliar o desenvolvimento do conceito 

de multiplicação pois, os alunos podem observar as regularidades e refletir “acerca das relações 

entre a multiplicação e a adição, a multiplicação e a divisão” (SPINILLO, MAGINA, 2004, p. 16) o 

que contribuirá para compreensão deles sobre os números, o sistema de numeração decimal e as 

operações. Porém de acordo com os dados colhidos não é este o entendimento desta professora. 

Verifiquei no material das crianças inúmeras tabuadas e várias contas de multiplicação do tipo 

“arme e efetue” o que indica que para ela a tabuada é a apresentação da multiplicação e é fator 

determinante para os alunos compreenderem a operação, ou melhor, do algoritmo da multiplicação.   

 Laura também revelou na entrevista que encontra dificuldade de trabalhar a multiplicação 

porém, para ela, a divisão é mais complexa:  

[...] na multiplicação com dois e três algarismos, mas a dificuldade maior é 
na divisão.  

 Conforme este depoimento pode-se conjecturar que para ela a multiplicação e a divisão não 

fazem parte do campo multiplicativo (VERGNAUD, 1996).  

É possível depreender desses depoimentos, ora apresentados, que Juliana e Laura, quando se 

referem a multiplicação e divisão fazem alusão aos algoritmos e não às operações de multiplicação 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 6 

e divisão. De acordo com os dados analisados (cadernos, pastas, observações e entrevistas) há 

indicações que para elas os algoritmos e as operações não são conceitos distintos. O “algoritmo se 

refere a um conjunto de procedimentos que leva a execução de uma dada operação enquanto a 

operação implica em transformações realizadas sobre números, quantidades, grandezas e medidas” 

(CORREA & SPINILLO, 2004, p.105). 

Para Juliana também é difícil trabalhar com o algoritmo da divisão. Porém essas duas 

professoras assumem que não têm clareza sobre os procedimentos com estes algoritmos.  

Eu não sabia fazer a divisão [...] eu não conseguia fazer a divisão com três 
números na chave. Eu entrei nesta escola com esta dificuldade. Um dia 
peguei um livro da quarta série e fui ver como fazer a conta de divisão 
porque eu não conseguia fazer. (Juliana) 

Eu não sei se é porque eu tenho dificuldade, os alunos também têm. Eu 
tenho dificuldade de passar a lógica da matemática. Eu não gosto de 
matemática. Eu sempre fugi de matemática, então na hora de explicar eu 
sinto dificuldade […] Por exemplo a divisão... multiplicação eu pego um 
número multiplico pelo outro dá tanto, mas por quê? Como é que acontece 
isso? Eles me perguntam isso e eu fico meio que sem resposta, eu falo ah, 
se você for fazer tal número por tal número dá tanto e pronto. Mas eu não 
consigo ver a lógica pra explicar para eles. (Laura) 

 
Diante desses depoimentos entendo que cabe uma pergunta: como ensinar o que não se 

sabe? Pelos dados coletados e analisados é o caso destas professoras. Laura, na entrevista, 

demonstrou não perceber que os procedimentos dos algoritmos canônicos da multiplicação ou 

divisão são os mesmos seja com números da ordem das unidades, dezenas, centenas... no 

multiplicador ou divisor. O seu questionamento se refere ao conteúdo matemático − Sistema de 

Numeração Decimal.  

Segundo Serrazina (1999) é fundamental para o trabalho docente os professores conhecerem 

e saberem os conceitos e procedimentos matemáticos. Os dados coletados sinalizaram que há 

lacunas nos conhecimentos de Laura e Juliana acerca dos conceitos matemáticos básicos. De acordo 

com Carvalho (2005, 2009), estas lacunas, em relação ao conhecimento matemático, pode ter 

origem na formação da escola básica, ou seja, na época em que elas cursaram o Ensino 

Fundamental,  já que os conteúdos como o SND e as operações matemáticas fazem parte do 

currículo deste segmento educacional. 

Solicitei a Juliana, durante a entrevista, que explicasse como ensina o algoritmo da divisão 

para seus alunos.  

Juliana: Ah! Complicou. Eu não sei como é que eu vou explicar?  

 

Entrevistadora: Quer o papel? Faz aqui. 
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Juliana: Não sei. Como eu posso dizer?  

 

Entrevistadora: Faça 2525 : 226 

 

Juliana: O que eu tenho que fazer aqui, se esses números são menores do 
que esse aqui eu tenho que achar a divisão para esses então a multiplicação 
aqui para depois dividir por esse ou aproximado a esse.  

 

A professora enquanto resolvia a divisão explicava que 25 (de 2525) é menor que 26 por 

isso dividimos 252 (de 2525) por 26 e para tanto, por meio da multiplicação, podemos encontrar um 

produto que se aproxime de 252. 

Entrevistadora: Você ensina assim para os seus alunos? 

 
Juliana: É. Mas ainda não ensino com três números na chave, somente com 
dois algarismos. 

 
 Assim como Laura, o depoimento de Juliana revela que os seus procedimentos para resolver 

o algoritmo da divisão estão destituídos de conhecimentos acerca do sistema de numeração decimal. 

Parece que Juliana não compreende que não dividimos 25 (de 2525) por 26 não porque 25 é menor 

que 26, mas sim porque em 25 centenas temos 250 dezenas agrupadas e por isso tem-se que 

transformar as centenas em dezenas, isto é, 252 dezenas para dividir por 26. 

Solicitei a Laura, durante a entrevista, que explicasse uma situação que observei em sua sala 

de aula. Ela estava resolvendo uma divisão 17 : 4 e explicou para a classe: “1 não dá para dividir 

por 4” e citou um exemplo:  “se eu pegar um bombom, eu não posso dividir por 4...”. Até que um 

dos alunos falou: “dá para repartir, divide em 4 pedaços”. 

Laura: Poder pode, porque você vai repartir... 

Entrevistadora: Exatamente, foi a resposta que o teu aluno te deu, não! Dá 
para repartir. Qual a leitura que você fez disso. 

Laura: Que eles têm noção de dividir o todo em partes, um todo em partes. 
não assim vamos ... 17 pessoas 17 inteiros eles já tinham mais ou menos a 
noção da fração, da divisão, do todo só que a gente viu depois. 

Entrevistadora: E por que o 1 não dá para dividir por 4? 

Laura: Um inteiro não dá... não dá para dar um bombom inteiro pra 4 
pessoas, por que eu só tenho 1. 

Entrevistadora:E esse 1, o que é esse 1 para você no número 17, esse 1 o 
que é? 

Laura: É um. 

Entrevistadora: É um o quê? 

Laura: É uma unidade. 
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Entrevistadora: Não é 1 dezena? 

Laura: Não. É uma unidade. 

 

Assim como Juliana, Laura, ao trabalhar com o algoritmo da divisão, opera com o valor 

absoluto dos números, desconsidera os agrupamentos, as ordens numéricas.  

No que se refere à compreensão dos alunos sobre divisão, de acordo com a entrevista de 

Laura e as observações de sala de aula há indicações que ela não entende o raciocínio das crianças.  

Eu trouxe bastante material concreto para a sala de aula, tampinha de 
garrafa, material dourado e depois que eu comecei a usar o concreto eles 
conseguiram entender melhor, porque você fala: dividir é distribuir 
geralmente em partes iguais, só que eles não entendem isso. (Laura) 

Entretanto, quando um dos alunos diz “dá para repartir. Divide em 4 pedaços” podemos 

dizer que ele tem a noção da ideia de “repartir uma quantidade em duas ou mais partes a serem 

compartilhadas igualmente entre amigos” (WALLE, 2009, p. 323). Porém, Correa e Spinillo (2004) 

alertam que as crianças transferem o ato de dividir socialmente para a divisão matemática, mas são 

situações diferentes. Portanto o aluno considerou 1 bombom como unidade,  e não como 1 dezena 

de 17 que era o que Laura estava tentando explicar. Como houve indicações que ela não 

compreendeu o raciocínio do seu aluno ela não mediou de forma a favorecer a construção do 

conhecimento matemático.  

Observando o material dos alunos foi possível verificar que Laura apresentou situações em 

que os problemas de divisão envolvem as ideias de partição e quotição. a- Um padeiro repartiu 

igualmente 81 pães entre 9 fregueses. Quantos pães recebeu cada freguês? b- Em 6 caixas cabem 

54 latas de óleo. Em 8 caixas iguais a essas, quantas latas de óleo caberão? c- Quantas cocadas 

posso distribuir igualmente em 2 bombonieres se fiz 236 cocadas? Durante a entrevista perguntei 

sobre o trabalho com a resolução de problemas de divisão objetivando entender a compreensão da 

professora acerca do conceito de divisão.  

Entrevistadora: Os problemas envolvem a divisão. Mas em todos esses 
problemas a divisão tem a mesma ideia? 

Laura: Não. 

Entrevistadora: E como você trabalha isso com seus alunos? 

Laura: Acho que eu nunca trabalhei. 

Entrevistadora:Você está me dizendo que você sabe que as idéias da 
divisão... 

Laura: São diferentes. 

Entrevistadora: São diferentes? 

Laura: Porque dividir 81 por nove não é a mesma coisa que dividir 54 por 
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6, por exemplo, são números diferentes, mas pra mim... a diferença é essa. 

A ideia da divisão vai dividir em lugares diferentes coisas diferentes para 

pessoas diferentes, mas só. Não cheguei além disso. 

De acordo com este depoimento e a análise dos cadernos das crianças há indicações que, 

embora Laura tenha apresentado para seus alunos problemas que envolvem as ideias de partição e 

quotição, ela não as compreende e, consequentemente, não as trabalha em sala de aula.  

Juliana e Laura tentaram vencer as suas dificuldades com a matemática. Porém a fonte de 

informação destas professoras foi o material didático utilizado pelas crianças, isto é, o livro 

didático. 

Bem, eu comecei a pegar no material didático deles e a ‘devorar’ para ver 
se eu conseguia entender como é que funcionavam as operações e ensinei 
do jeito que eu entendi. Não foi muito compreensivo porque eu tive muito 
trabalho com eles, mas foi isso que consegui fazer no momento. (Laura) 

 
Eu não sabia fazer a divisão [...] eu não conseguia fazer a divisão com três 
números na chave. Eu entrei nesta escola com esta dificuldade até que um 
dia peguei um livro da quarta série para ver como fazer porque eu não 
conseguia fazer. (Juliana) 
 

No caso destas professoras o livro didático “ensina” como trabalhar com os alunos os 

conteúdos de multiplicação e divisão ou, no mínimo, quais caminhos devem seguir. No entanto elas 

assumem terem dificuldade com a matéria ou não gostam de matemática.   

Considerações Finais 

Pelos dados coletados as professoras que fizeram parte desta pesquisa não tem 

conhecimentos acerca do campo multiplicativo. O trabalho que desenvolvem em sala de aula se 

restringe aos algoritmos canônicos da  multiplicação e divisão. No caderno dos alunos há muitas 

atividades do tipo: faça cinco vezes a tabuada do 8, faça dez vezes a tabuada do 4 e em seguida 

atividade “arme e efetue” de multiplicação ou divisão. Estas atividades, a análise das entrevistas e 

as observações de sala de aula indicam que o trabalho da multiplicação está ancorado no ensino da 

tabuada.  

A análise dos dados coletados também me permitiu conjecturar que as crianças não têm 

possibilidade de desenvolver seus conhecimentos porque não lhes são apresentadas situações 

desafiadoras, ao contrário, são atividades mecânicas, repetitivas.  A explicação pode estar no fato de 

Juliana e Laura não terem os conhecimentos necessários acerca do campo multiplicativo para 

ensinar como defende Serrazina (1999).   

 Entendo que a discussão que tentei realizar no espaço deste  artigo os conhecimentos das 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 10 

professoras dos anos iniciais acerca do campo multiplicativo é mais abrangente, é falar da 

formação dos professores dos anos iniciais e da educação infantil ou professor polivalente. 

De acordo com Carvalho (2005, 2009), a formação do professor polivalente diz respeito 

também a formação do professor de Matemática, pois os conteúdos matemáticos como o Sistema de 

Numeração Decimal e as operações multiplicação e divisão fizeram parte do currículo do ensino 

fundamental, época em que as aulas são ministradas pelos professores de Matemática. Também no 

currículo do curso de Pedagogia há disciplinas dedicadas ao trabalho matemático para os anos 

iniciais e educação infantil. Portanto, Laura e Juliana tiveram, mesmo que minimamente, contato 

com estes conteúdos matemáticos e poderiam transferi-los para seu trabalho docente.  Porém para 

encontrar respostas para esta hipótese demanda outras investigações. 

Pesquisas em Educação e em Educação Matemática apontam para a questão da 

complexidade da formação de professores. Formar professores com sólidos conhecimentos 

acadêmicos favorece sobremaneira as práticas docentes contribuindo para a aprendizagem dos 

alunos da Educação Básica. Porém, de acordo com esta pesquisa, não é o caso de Laura e Juliana. 
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