AS DIVERSAS MANEIRAS DE MULTIPLICAR NÚMEROS NATURAIS
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Resumo: Em pesquisa realizada sobre a multiplicação de números naturais, foi
constatada a dificuldade dos alunos, pelo fato de os cálculos serem efetuados através
de métodos aprendidos mecanicamente, sem entendimento de conceitos. Foram então
feitas análises em cinco livros didáticos (Edwaldo Bianchini, 1996; Ênio Silveira e Cláudio
Marques, 1995; Antônio José Lopes Bigode, 2000; José Ruy Giovanni, Benedito Castrucci e
José Giovanni Jr., 1998; José Jakubovic, Marcelo Lellis, Marília Centurión, 1996) e verificouse que todos abordavam as propriedades da multiplicação. Para auxiliar os estudantes
a vencerem suas dificuldades, elaborou-se uma sequência didática com o objetivo de
fazer com que os alunos compreendessem a operação de multiplicação sem mecanizála, por meio da apresentação de diversas maneiras de multiplicar os números naturais
que ressaltassem suas propriedades. Utilizou-se a multiplicação de números com mais
de um algarismo através de dois métodos: o primeiro em que a multiplicação ocorre
pelo modo convencional e um segundo, que decompõe o número em ordens e faz uso
da propriedade distributiva. Além disso, foi apresentado um “método de multiplicação
com as mãos”, válido para a tabuada de cinco a dez. Foi ainda abordada a forma utilizada
pelos árabes, mais conhecida como o “método da grade”, e fez-se sua comparação com
o algoritmo convencional. Aplicou-se esta sequência didática em uma escola pública
de ensino fundamental, em que a turma de nono ano apresentou dificuldades na
distinção entre dezena e unidade, na multiplicação e também na adição. No processo
da multiplicação de números de dois algarismos, foi explicado o “vazio” na ordem das
unidades da parcela referente ao produto pelo algarismo da ordem das dezenas. O
trabalho proposto contribuiu para a aprendizagem dos alunos, já que no decorrer da
aplicação pôde-se observar que não apresentaram mais as mesmas dificuldades iniciais.
Além disso, foi um trabalho que despertou muito interesse na turma.
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