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ANEXO I - PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

COLETADOS NO ESTUDO I: Três alunos 
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Quadro 1 PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO 

ESTUDO I: Três alunos 

Problema 1 

Numa eleição em que 3.500 pessoas votaram, um candidato obteve 60% dos votos. Qual 

é o número de votos que esse candidato obteve? 

Participante PAm Participante PBf Participante PCf 

Cálculo                    

350 

 x 6  

2100 

Cálculo            

      3500  

     x   60  

     2100 

Cálculo        

      3500 

      x   60 

       2100 

Explicação Explicação Explicação 

P - Você pode me explicar 

como pensou para fazer o 

cálculo? 

P - (Falou o nome do 

participante). Como você fez 

para chegar a esse resultado? 

P - (Falou o nome do 

participante). Você pode me 

dizer como resolveu? 

PAm - Na minha cabeça 

veio 10% de 3.500, que é 

350. Daí somei 6 vezes 350. 

Podia fazer também 3 vezes 

6 igual 18 que dá 1800, mais 

6 vezes 5 que dá 30. Daí 

1800 + 300 = 2.100.  

PBf - Eu fiz a conta:  se 60% 

tem que dar menos de 3.500, 

faltou 40% para dar o 100%, 

que é 3.500. Todos teriam 

votado nele. Metade é 50%, 

e 10% dá 350. Somando 

tenho 2.100. 

PCf - Eu não sei te explicar 

como eu fiz essa conta. 

P - Então me diga como 

pensou. 

PCf - Se for do meu salário 

eu faço assim. Se é 10% e o 

salário é 500, eu sei que de 

100 é 10, daí tenho 50. 

  P - E no problema, como a 

gente pode resolver? 

  PCf - É só multiplicar por 

60. 

  P - Por que multiplicar por 

60? 

  PCf - É que eu sempre faço 

na calculadora, mas agora eu 

não tenho. 

  P - E na calculadora, como é 

que você faz? 
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  PCf - Faço salário mais 

10%. 

  P – Então vamos multiplicar 

3.500 por 60, no papel. 

  (O participante indicou o 

cálculo que havia feito e ao 

ser solicitado que fosse feito 

novamente, contou com o 

auxílio do pesquisador 

210.000). 

  Por que na conta do 

problema deu 2.100 e nessa 

deu mais? 

  PCf - Aqui tem alguma 

coisa com o zero. 

  P - (Falou o nome do 

participante.) 

Você sabe me explicar o que 

seria “esta coisa com o 

zero”? 

(O participante olhou para 

os cálculos, ficou pensativo 

e disse): 

PCf - Não sei. 

Problema 2  

Numa eleição em que 3.500 pessoas votaram, um certo candidato obteve 1.050 votos. 

Qual a taxa percentual de votos desse candidato? 

Participante PAm Participante PBf Participante PCf 

Cálculo           

 350 

x   3  

1050 

(Este participante não 

apresentou cálculo algum). 

Cálculo 

        3500 

        1050 

        4550 
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Explicação Explicação Explicação 

P - Me explica como você 

fez. 

PAm - Se de 10%  é 350 aí 

eu fiz 3 vezes 350 que dá 

1.050. Eu podia fazer 3 x 3, 

9 e 3 vezes 5, 15; no caso, 

daria 900 + 150 = 1.050. 

P – E o segundo problema?  

PBf - Eu sei que é 30%. 

P – Fale-me (nome do 

participante), como você 

chegou a esse resultado? 

PBf - 60% deu 2.100, a 

metade é 30, aí é 1.050. 

(Para dar essa resposta, o 

participante buscou 

referência no problema 1).

  

P – Fale-me como você 

pensou para fazer esse 

problema. 

PCf - Aqui eu tenho que 

somar. 

P – Por quê? 

PCf - Por que eu tenho dois 

números.  

P – Então, calcule. Vamos 

ver!  

PCf - Dá 4550. Tem alguma 

coisa errada, mas eu não sei 

o que é. 

Problema 3 

Numa eleição em que um certo número de pessoas votou, um candidato obteve 15% do 

total de votos e isso corresponde a 4500 votos. Qual é o número total de votos nessa 

eleição? 

Participante PAm Participante PBf Participante PCf 

Cálculo      

    1500 

   x    3  

  4500 

 

Cálculo       

      4500 

     x   15  

    22500 

    4500   

   6.7500  

Cálculo    

        4500 

       x   15  

      22500 

       4500   

      67.500 

(O participante efetuou a 

operação e em seguida  

apagou). 

  

Explicação Explicação Explicação 
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P – Como é que você 

pensou? 

 

P - (Falou o nome do 

participante). 

Você pode me explicar 

como pensou para resolver o 

problema? 

P - (Falou o nome do 

participante). 

Como você pensou para 

resolver esse? 

PAm - Aqui eu achei 15% 

de 10 mil votos, que é 1500. 

Então, mais 10 mil, 1500 e 

10 mil, 1500, tenho 4500. 

Daí tenho 10 mil mais 10 

mil mais 10mil, são 30mil. 

 

PBf - Essa aqui eu não 

consigo, só sei que tem que 

ser bem mais que esses 4500 

P - Mas por que tem que ser 

mais de 4500? 

PBf - Porque 4500 é só 15% 

e tudo é 100%. 

PCf - Nessa eu multipliquei 

porque eu tenho a 

porcentagem e os 4500 

votos. 

P - E a resposta 67.500 está 

correta? 

PCf - Acho que sim, porque 

é bem mais que 4500. 

P - Tem certeza?  

PCf - Agora você me deixou 

em dúvida! 

P - Quer tentar novamente? 

(O participante alegou 

cansaço e não insistimos 

mais). 

(O Participante fez a 

seguinte notação em sua 

folha): 

   10,000 mi     15%        

1500 

  10,000                          

1500 

 10,000                           

1500 

 30,000 voto                  4500 
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Quadro 2 PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO 

ESTUDO II: Uma dupla de alunos 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

Estamos aqui para trabalhar, 

com esses dois jovens, 

problemas de porcentagem 

que envolvem questões do 

mundo do trabalho, mais 

especificamente, questões 

de salário. 

Qual é sua profissão 

Cf(23;5)? 

  

  Eu trabalho como diarista. 

Na temporada eu trabalho 

como garçonete, mais como 

“chapera”. 

O que é “chapera”?   

  É fazendo “xis”. 

Qual sua relação com a 

Matemática? Você gosta da 

Matemática? Você tem 

facilidade? 

  

  Eu gosto, mas tenho algumas 

dificuldades. 

Em relação a salário, 

quando você tem que 

calcular salário, 

porcentagem, essas coisas? 

  

  Bastante dificuldade. Porque 

eu fiquei muito tempo 

afastada da escola e agora 

tento pegar tudo de novo, 
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aprender tudo de novo. 

No seu dia a dia, consegues 

fazer contas? 

  

  Ah, não, no dia a dia, sim. 

No lápis, não muito. Mais na 

calculadora. 

E você, Jm(16;1), como é 

que resolves as questões de 

salário? 

  

 Eu não uso muito isso por 

enquanto. Mas quando tenho 

que fazer alguma conta de 

luz ou água, uso a 

calculadora, como Cf(23;5). 

 

Legal. 

Eu não trouxe calculadora, 

mas de qualquer forma 

conversaremos sobre como 

é que a gente resolve as 

contas.  

No trabalho que a gente vai 

fazer, vocês podem 

conversar e discutir sobre a 

forma de resolver o 

problema. Não é como uma 

prova. A gente pode 

conversar e discutir. Essa é 

a intenção do trabalho: 

como é que vocês pensam 

para fazer as contas, para 

resolver este tipo de 

problema. 

Inicialmente eu gostaria que 
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vocês colocassem o nome 

na folha e escrevessem, em 

algum lugar dela, a data de 

nascimento. 

 (Preencheu os dados na folha 

dos problemas: local, data, 

nome, ciclo, data de 

nascimento). 

(Preencheu os dados na folha 

dos problemas: local, data, 

nome, ciclo, data de 

nascimento). 

Legal.  

(Fez a leitura das 

informações constantes na 

folha). 

Os problemas a seguir 

tratam de situações do 

mundo do trabalho, por isso 

leiam atentamente as 

informações contidas nos 

enunciados e respondam o 

que se pede. Não se 

esqueçam de explicar como 

vocês fizeram o cálculo. 

Então conversaremos e 

escreveremos como vocês 

pensaram para fazer os 

cálculos. Vocês podem 

fazer os cálculos de cabeça 

e dizer a resposta (é tanto). 

Aí eu vou perguntar para 

vocês como é que vocês 

chegaram a esta resposta. 

  

Problema 1  

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 
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Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

O primeiro problema diz o 

seguinte (fez a leitura do 

problema. Diante da 

pergunta do problema, 

Cf(23;5) falou): 

  

  Sei lá. Nossa! Eu sou 

péssima em conta, mas é 30. 

Por que você acha que é 30?   

  Sei lá. Eu tirei uma base. 

Porque 10% de 100 reais é 

10 reais. Daí que eu tirei a 

base. Mas eu não sei te 

explicar como é que eu 

cheguei aí. 

Você me disse que é 30 

reais. 

  

  Mas é isso que eu não sei 

explicar. 

Isso que é interessante! 

E você, Jm(16;1), como é 

que pensa esse problema? 

  

 Eu acho que se fosse para 

mim, assim, oh: se eu tivesse 

uma porcentagem de 10, 

então, 30% seria 30, né? 

 

Certo.   

 Daí, de 200 seria 150.  

Tá. Por que você acha que é 

150? 

  

 Ah, porque se fosse para 

fazer de 200. De 100 seria 

30, né? 

 



 

  14 

Ok.   

 Então, de 200, 150, não. 60.  

60. Por que você acha que é 

60? 

  

 Porqueeee ... porque é duas 

vezes mais que 100. 

 

Ah, ok. E 100 é 30. 

E o que você acha do 

pensamento dele? 

(Referindo-se a Cf(23;5)).  

Ele disse que de 100 é 30. 

Como é 200, é duas vezes 

mais. 

  

  É. Eu acho que é o contrário. 

Como eu já te expliquei: de 

100 é 10. Como é 200,                 

ah! Agora me peguei 

também. 

Então vamos ver: o que 

quer dizer 30%? 

  

  Não sei te explicar! 

Esses dias nós fizemos uma 

problematização de 

porcentagem, aí era,      

como eu vou te dizer ... 

Então deixa eu fazer uma 

pergunta. O Jm(16;1) disse 

assim: de 100 é 30. Certo? 

E de 200 é duas vezes mais 

e aí chegou a conclusão que 

é 60. Bom, o problema pede 

30% de 200. Daí a pergunta 

é: de quantos reais teria sido 
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o aumento? 

 Gráfico.  

  Gráfico. Deu para ter uma 

idéia. Mas se você me pedir 

eu já não sei, porque foi só 

um dia. Daí a professora não 

pôde voltar mais, porque 

cada dia é numa sala. Então 

eu já não sei fazer. 

Tenta fazer a conta. Do jeito 

que você sabe ou do jeito 

que você pensa que é. 

  

  Eu aprendi. Tô tentando 

lembrar a regrinha, mas eu 

esqueci. 

Tá. Olha para o problema e 

vê se você consegue pensar 

um jeito de fazer. 

  

 60 reais. Não, eu consigo. A 

professora me explicou. É 

fácil. Eu esqueci. 

  Mas não é 60, né? 

Tudo bem, então escreve 

aquilo que você me disse. 

(Referindo-se a Jm(16;1)). 

  

 Tá difícil montar essa conta 

aqui. 

 

 (Escreveu):  

se eu tenho 100 reais 3 

porsento e 30 e 200 duas 

vezes mais 60). 

 

Por que você acha que não é 

60? (Referindo-se a 
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(Cf(23;5)). 

  Porque de 100 é 10, né? De 

30% de 100 é 30 reais. Ah! 

Tá certo! 30% de 100 é 30. 

Agora (gestos com a mão) 

caiu a ficha (como quem diz: 

agora entendi). 

Isso! Legal. 

Agora faz o cálculo! 

Vê se você consegue 

encontrar uma forma de 

fazer a conta. 

  

  Tá difícil! 

Sem problema algum. Então 

escreve como você pensa. 

  

  Não tem. Não sei. 

  (Escreveu): 

sheguei a esse resultado 

calculando que 30% de 100 

é 30 então de 200 é duas 

vezes mais chegando então 

no resultado de 260 reais. 

Problema 2  

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

Legal. 

(Olhou para Jm(16;1) e 

falou):  

Já vai lendo o segundo e vê 

se você consegue resolver. 

  

 (Leu o problema 2 e 

perguntou): 
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Ele tem que pagar esses 

200? 

Não. O problema diz que o 

salário está defasado em 

200 reais. Isso quer dizer 

que o trabalhador está 

perdendo 200 reais. Ele 

tinha que receber mais 200 

reais. Então, veja: esses 200 

reais é quanto por cento? 

  

 

 

 

 

 

 

  Ele recebe 500, tinha que 

estar recebendo 700 reais. 

Isso! Ele recebe 500, tinha 

que receber 700. Então tem 

uma defasagem de 200. 

Quanto por cento é isso? 

200 é quanto por cento de 

500? 

  

 Seria 70%?  

Como você fez para chegar 

a 70? 

  

 Como cheguei?  

Isto.   

 Eu pensei assim, oh, tipo, a 

metade. Um pouquinho 

menos que a metade. Um 

pouquinho  mais que a 

metade de 100, 75. 

 

Tá! Você está me dizendo 

que 200 é um pouco menos 

da metade de 500. 

  

 Tá.  

Em termos de porcentagem,   
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quanto seria metade? 

 Metade?  

Isso.   

 50%.  

Em termos de dinheiro, 

quanto é? 

  

 250.  

Então metade de 500 é 250. 

Vou tentar seguir o seu 

raciocínio. Então veja bem: 

200 é mais da metade ou é 

menos da metade de 500? 

  

 Menos.  

Então é mais de 50% ou é 

menos. O que você acha? 

  

 Menos.  

(Olhou para Cf(23;5) e 

perguntou): 

O que é que você acha? 

  

 Menos. Eu acho que é menos. 

Menos que 50%. Tá. 

Quanto por cento será que 

seria então? 

Quanto você acha que é? 

  

  30%. 

Como você chegou aí?   

 Então seria 40%?  

  Dedução, não sei! 

Dá uma pensadinha aí!   

 (Olhou e não conseguiu. 

Ficou gesticulando). 

 

Então dá um pensadinha aí.   

  Não sei! 
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Escreva aí como você 

chegou a 40%. Pode falar 

como você fez para chegar 

a 40%. 

  

 Porque é um pouco menos 

que 50%, que é a metade. É 

40. 

É menos. É menos que 50%, 

mas eu acho que também 

não é tão. Tá chegando mais 

perto de 50%. 

 

Tá. E se eu disser que é 

30%. O que você me diz? 

(Sem retorno).  

40% tá chegando mais 

perto. Tá. E se eu pedisse 

para fazer a prova real, 

como você faria para 

mostrar que 40% está mais 

próximo? 

  

 

 

Então tenta fazer. 

Eu tinha que fazer (baixou a 

cabeça e começou a 

escrever).  

 

 (Registrou) 

100%                     500 

50%                       250 

25%                       125 

 

(Olhou para Cf(23;5) e 

perguntou). 

E você, como está 

pensando? 

  

  Não consegui. 

Quer que eu leia para você?   

  Não. A pergunta eu até 
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entendi, mas não consegui 

chegar na porcentagem! 

Tá. Então dá uma 

pensadinha aí. Qualquer 

coisa, você pode me dizer. 

  

  Tá. Pode deixar, se eu 

souber, eu te digo. 

Acho que é 20%. 100 não é 

10%? 

Como assim?   

  Tá. Espere aí. Por que que eu 

cheguei a isso? Espera aí. 

Nossa! Essa semana ainda 

tivemos prova de 

Matemática. 

 Cheguei numa parada aí que 

é 25. 

 

Eu achei interessante como 

você fez. Agora explique 

como é que você fez. 

  

 Bom. Eu pensei assim: se 

100%, eu coloquei: 500 é 

100%; metade de 100 é 50, 

então 250; a metade de 50 é 

25, então 125. 

(Foi acompanhando a 

discussão com Jm(16;1)). 

Foi dividindo tudo por 2. 

Legal. 

Tá. Mas agora olha uma 

coisa: nós queremos 200. 

  

 Tá. Eu tenho aqui um 250 e 

um 125. 

 

Você tem um dado de 250 e 

um dado de 125. Ok. E 
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como é que você faria para 

achar 200? 

 Eu teria que fazer de novo 

até dar 200. 

 

Deixa eu fazer uma 

pergunta: você me disse que 

100% é 500. Você dividiu 

por 2 e chegou a 250. Como 

é que você faria daqui do 

500 para chegar a 100 aqui, 

(indicando a coluna do 

valor absoluto) e da taxa do 

100% para chegar até a taxa 

dos 100 reais. 

Fazer de novo.  

 Como?  

Você tem o 500, em 

dinheiro, que é 100%, e se 

tivesse 100 em dinheiro? 

  

 Tá. 100.  

Quanto que seria? Quanto 

por cento? 

  

 Quanto por cento?!  

É. O que aconteceu daqui 

para cá (de 500 para 100)? 

  

 Baixou.  

Quantas vezes?   

 Três.  

Três?   

 Não. Abaixou 4 vezes.  

Abaixou 4 vezes! 

Se você abaixou 4 vezes 

aqui no valor, quanto teria 

que abaixar aqui na taxa? 
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 4 vezes também.  

4 vezes também. Até aí 

tranquilinho. Agora vamos 

ver se são 4 vezes? De 500 

para chegar até 100, de 

quantos 100 você precisa? 

  

 De 500 para chegar até 100?  

Para formar 500, quantos 

100 você precisa? 

  

 4.  

(Indicou nos dedos, 

levantando um a um). 

Cem, duzentos trezentos, 

quatrocentos, quinhentos. 

De quantos 100 você 

precisa? 

  

 5.  

5. Então, daqui para cá (de 

500 para 100) diminuiu 5 

vezes. O que tem que 

acontecer aqui (indicando a 

taxa de 100% para descobrir 

o 20%)? 

  

 Espera aí. Tenho 500, para 

chegar até 100, oh! 

(Indicando nos dedos). 

Duzentos, trezentos, 

quatrocentos, quinhentos. 4. 

 

(Indicando nos dedos). 

Cem, duzentos, trezentos, 

quatrocentos, quinhentos. 

De quantos 100 você 

precisa para formar 500? 
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 5.  

5 vezes. Então, daqui para 

cá (indicando de 500 para 

100) diminuiu 5 vezes. O 

que tem que acontecer com 

o 100%? 

  

 5. Mas se eu diminuí daqui 

(indicando o 500), eu 

diminuí 4. 

 

Mas, para chegar a 100, de 

500 para 100, você não tem 

que dividir por 5? 

  

 Sim.  

Então, se você dividiu o 500 

por 5, precisa dividir o 

100% também por 5. 

Porque se você diminuir 4 

vezes, terá 125, que é 500 

dividido por 4. De 500 para 

chegar a 100, você precisa 

dividir por 5. Então o que 

você tem que fazer aqui 

(indicando para o 100%)? 

  

  5 também. 

 Aqui, por 5.  

  Diminuir 5 vezes também. 

Isso. Então faz aí. Dá 

quanto? 

  

 Dá.  

 (Registrou a expressão da 

divisão, no papel, assim): 

 

 100  5  

 (Ficou olhando para a  



 

  24 

expressão mas não soube 

resolvê-la). 

Enquanto Jm(16;1) vai 

fazendo a conta, vamos ver 

aqui (referindo-se a 

Cf(23;5) e aproxima-se 

dela). Como é que você está 

pensando? 

  

  Não consigo. 

Tá. Você entendeu o 

problema? 

  

  Sim. 

Então você entendeu que o 

problema pede a taxa 

percentual correspondente 

aos 200 reais? 

  

  Sim. 

Você concorda que 200 é 

menos da metade de 500? 

  

  Sim. Eu entendi, só não 

consigo fazer a conta. 

Você chegou a me dizer que 

é quanto por cento? 

  

  20, mais ou menos. 

Por que você acha que é 20?   

  (Sorriso).  

Porque 100, 10% é 10 e 20% 

de 100 é 20. 

Tá. Agora nós estamos no 

problema 2. 

  

  Quanto por cento é o 200? 

Isso. Vai pensando aí. 

(Volta-se para Jm(16;1) que 

(Calculando o 100 dividido 

pelo 5). 
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ainda não conseguiu efetuar 

a divisão 100:5).  

Ok. Quantas vezes o 5 cabe 

no 100? 

 (Olhou para o pesquisador 

como quem não entendeu). 

 

Quantas notas de 5 reais 

você precisa para formar 

100 reais? 

  

 20.  

Então você tem 20%.   

  Não entendi. 

Espera aí, você tem 20% de 

100 e de 200, quanto é? 

  

 40.  

40%.   

 Ah! Então eu estava certo.  

Você estava certo desde o 

começo.  

  

  Como assim? 

Explica para Cf(23;5) como 

é que você chegou aos 40. 

  

 Explicar. Ah!  

Explica do teu jeito.   

 Como ele (o pesquisador) 

explicou. Quantos 5 eu 

preciso para chegar a 100? 

 

  10. 

 Não. Quantos e 5.  

  Ah, de 5. 20. 

 20.  

  (Ficou pensativa). 

Então, 20% de ... (Jm(16;1)   
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complementa). 

 20% de 100. E de 200?  

  40. 

Ok. Então escreve aí.   

  O problema eu entendi. Não 

sei é explicar. 

É fácil. Basta descobrir 

quanto é de 100 e depois 

ver o que o problema pede. 

Neste caso descobriu-se que 

de 100 é 20%, então, de 200 

é 40%. Não se preocupe, 

devagarinho a gente vai 

aprendendo diferentes jeitos 

de fazer. Uns são mais 

práticos, outros mais 

demorados, mas 

independente disso, chega-

se ao resultado. Foi o que 

vocês fizeram. Você 

concorda que é 40%? 

  

 20% é de 100 e de 200, 

quanto é que é? 

 

  Agora sim. 

Você concorda que 200 é 

40% de 500? 

  

  Agora sim, pela explicação 

faz sentido. 

O que é fazer sentido? Fala 

para mim. 

  

  É como ele explicou: 

(referindo-se a Jm(16;1)) se 

para chegar a 100, preciso 20 
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notas de 5, para 200  preciso 

de 40. 40%. 

40%. Legal. E se pedisse 

para calcular 40% de 500. 

Como é que vocês fariam? 

  

 

  40%  de 500? 

 (Escreveu 200 é de 40%).  

É. Nós temos que 40% de 

500 é 200. 

 (Olhou pensativa) 

  Mesma coisa. 

Como assim?   

  Dividindo. 

Dividindo quem?   

  500 por 40. 

(Fez o cálculo no papel 500 : 

40, mas não concordou com 

o resultado). 

Tinha que dar 200. 

Então faz aí.   

  O problema eu entendi, só 

não sei a conta, mas é 40%. 

Não tem problema.   

Vamos para o problema 3?   

Problema 3 

O trabalhador de uma empresa que recebe salário tem direito ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto (salário bruto é o valor total 

da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a empresa tem de depositar 

mensalmente é de R$ 40,00, qual é o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

Quem lê?   

 (Fez a leitura do problema).  

Bom. Entendeu o 

problema? 

  



 

  28 

 Para falar a verdade não.  

Cf(23;5), entendeu o 

problema? 

  

  Eu entendi. 

Como é que você está 

pensando ele? Vamos ver 

primeiro: o que o problema 

diz? 

  

 (Ficou olhando para o 

problema). 

 

  (Fez uma leitura silenciosa, 

enquanto gesticulava). 

No caso assim, a gente teria 

que multiplicar, né? Vê, 

assim, além dos 40 reais, 

mais 8% em cima desses 40 

reais seria? 

Vamos ler novamente, para 

entender melhor e depois 

vamos ver como é que se 

faz para resolver.  

(Fez a leitura do problema, 

comentando-o. -    Fim de 

fita). 

O problema diz que a 

empresa tem que pagar 8% 

do valor do salário do 

trabalhador de fundo de 

garantia. Neste caso, a 

empresa tem que depositar 

40 reais todo o mês.  

Aí a pergunta é: Qual é o 

salário bruto do 

  



 

  29 

trabalhador? Ou seja, qual é 

o salário total dele?  

Ele disse que o Fundo de 

Garantia é 8% e que esses 

8% dão 40 reais. 

Aí tem que fazer o quê? 

Saber qual é o salário que o 

cara recebe. 

 Depende de quanto ele 

ganha por mês. 

 

  É esse o problema. 

Isso. É isso que ele quer 

saber. 

  

 Tem que saber como fazer 

esse (indica o 40) com esse 

(indica os 8%). 

 

8% é quanto?   

 40 reais.  

Ok. É isso que a empresa 

tem que depositar todo o 

mês. Então qual é o salário 

total do cara? 

  

 (Ateve-se aos dados 

numéricos na tentativa de 

operar com eles, mas não 

conseguiu). 

 

Ele deu os 8% e os 40 reais. 

Tem que saber qual é o 

salário do cara. 

  

  Tem que fazer! 

Os 40 reais significa 

quanto? 

  

  Significa 8%. 
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Significa 8%.   

  Tem que saber o salário! 

Tem que saber o salário. 

Isso não significa que é o 

salário mínimo. Ele recebe 

salário. 

  

  Pois é. 

Agora, quanto que é esse 

salário? 

  

  Com esses 8%. 

(Confirmou fazendo gestos 

com a cabeça). 

Isso! 8% são 40 reais. 

  

 Eu vou ter que saber o 

salário por esses 40 reais? 

 

Isso.   

 Isso quer dizer que ele ganha 

40 reais a mais. 

Que é o 8%. 

 

Cf(23;5), o que você está 

pensando? 

  

  Estou pensando, mas não 

consigo chegar a uma 

solução. 

Vamos ver se eu consigo te 

ajudar a pensar: o que 

significa 8%? 

(Olhou novamente para os 

dados numéricos e tentou 

resolver). 

 

  (Sorriso).  

Quer me ajudar ou 

complicar? 

Não. Eu estou fazendo uma 

pergunta. Vamos ver se 

você consegue entender: o 
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que significa 8%? 

  O que significa 8%? 

É.   

  É 40 reais. 

Aí são 40 reais. Mas 

esquece os 40 reais. 

  

  Tá. 

Quando aparece no 

noticiário, como: 8% da 

população sofreu com o 

“Catarina” (Ciclone 

ocorrido no mês de abril do 

corrente ano, no litoral 

brasileiro, mais 

especificamente no Sul do 

estado de Santa Catarina). 

O que quer dizer esse 8%? 

  

 8% da população que é um 

pouco mais. Nem tudo foi 

atingido, mas que um 

pedaço. Um pedaço da 

população. 

 

Que pedaço é esse, que 

parte é essa? 

  

 Agora!  

Vocês sabem como os 

pescadores fazem a conta 

das “partes” do pescado? 

  

 Tipo por quinhão, assim.  (Sorriso). 

Isso, isso.   

 Tipo assim, oh: tem um 

cesto de peixe e os 

pescadores todos em volta. 
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Aí eles distribuem assim: um 

pra ti, outro ...  

(Foi apontando com o dedo 

como se estivesse fazendo a 

distribuição). 

Até faz sentido. Até pode 

ser por aí. Eu estou tentando 

ajudar vocês a pensar. 

Os pescadores fazem em 

“partes”. Será que isso aqui 

tem alguma coisa a ver com 

“partes” da distribuição dos 

peixes? 

  

 Partes.  

Pois é. É o que eu quero 

saber. 

(Confirmou fazendo gestos 

com a cabeça). 

E se eu disser para vocês 

que 8% quer dizer 8 de cada 

100. 

 É o caso desse também? 

  Não chega a ser assim, 

porque quando a gente fala, 

tipo assim, salário, 

porcentagem, o valor total é 

100%. Esse é 8%. 

De cada 100, você está 

pegando 8. 

  

 Eu concordo.  

  Pois é.  

(Sorriso). 

Esses 8% é uma pequena 

parte. Vamos supor, é uma 
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pequena parte desse total, do 

todo. Uma pequena parte 

dessa quantia. 

Quantos 100 você vai 

precisar para tirar 40? 

  

 Quantos 100?  

É. 

Quantos 100 você vai 

precisar para tirar 40? 

  

  Isso é ... 

 (Ficou pensando).  

É?   

  8. 

Não. 8%. 8 de cada 100. 

Bom.  

(Foi para o quadro de giz). 

Eu disse 8% é 8 de cada 

100. 

(Escreveu no quadro: 8% é 

8 de cada 100).  

  

Vocês concordam com 

isso? 

  

E você, Jm(16;1)?   

 (Confirmou gesticulando 

com a cabeça). 

 

  Quantos 100?  

Eu, com um 100 eu posso 

tirar 40. 

(Ficou pensando). 

Você concorda que é 8 de 

cada 100? 

  

  Eu concordo. 
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Então veja bem: 8 reais de 

cada 100 reais. 

Quanto eu tenho aqui? 

(Indicando para o 

problema). 

40. 

  

 (Escreveu no quadro): 

8 de cada 100 

.                  . 

.                  . 

.                  . 

40             ___ 

  

Então pensa. 

8 de 100. De 200 é quanto? 

  

 8%.  

Não.  

O que você acha, Cf(23;5)? 

  

  40. 

 Eu estou pensando assim 

para chegar no 40. 

 

Não. De 100 é 8 e de 200?   

 14.  

Não. 16.  

16. 

Então pensa. 

8 de 100. De 200 é quanto?  

Entendeu a questão? 

  

  Agora sim. 

 Posso fazer aqui?  

  De 200? 

Pode. Pode.   

  260. 

(Sorriso). 



 

  35 

Não.  

16. 16. 

Acho que agora entendi.  

Posso fazer no rascunho? 

 

 

 

 

(Indicando para a folha das 

questões. Montou a tabela 

seguinte): 

                  8              100 

                 16              200 

                 33              300 

                 40              500 

 

 

 

 

 

 

 

Querem fazer no quadro?   

  Nãao! 

  (Registrou no rascunho): 

  8       100 

16        200 

24        300 

32        400 

40         500 

  É o que eu fiz aqui 

(indicando a divisão de 40 

por 8). 

Como você tinha feito?   

  Dividi.  

Quanto?   

  Dividi 40 por 8 e deu 5. 

40 por 8 dá 5. Ok. Por que 

você dividiu o 40 por 8? 

  

  Porque eu acho mais fácil. 

(Sorriso). 

É o que eu sempre faço. 

Mas é 500? E os dois zeros?   

  Eu dividi 40 por 8 e deu 5, 
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daí eu botei os dois zeros 

que sobraram aqui 

(indicando à direita do 5). Eu 

estou com essa regrinha na 

cabeça. Aí eu cheguei a esse 

resultado. 

Então, quanto é o salário do 

cara? 

  

  500 reais. 

Quer anotar isso na folha?   

  Anoto. 

  (Escreveu): 

Eu dividi 40   8   que chegou 

a 5 e os dois zeros que 

sobraram eu acrescentei do 

lado do 5 que ficou R$ 

500,00. 

(Olhou para a tabela de 

Jm(16;1) e o auxiliou, 

dando-lhe algumas 

orientações).  

Olha: você duplicou aqui  

(indicando a passagem “na 

vertical” do 200 para o 16, 

você duplicou e o dobro de 

16 é 32, então, do 100 para 

o 200, também duplicou e 

do 200, duplicando, tem que 

ser 400 e não 300. Agora, se 

você somar o 8 com o 32, 

tem 40 e o 100 com o 400, 

tem 500. Aí você chega no 
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final). 

O que significa isso? Que o 

cara recebe o salário de 500 

reais e que a empresa tem 

que depositar, todo o mês, 

mais 40 reais lá no banco. 

Esse dinheiro só pode ser 

retirado quando o sujeito 

sair do emprego. 

Problema 4  

O salário de um trabalhador era de R$ 240,00 e sofreu um aumento de 10%. Qual é o 

valor do novo salário desse trabalhador? 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

  Esse 4, eu já achei o 

resultado. 

Já? Como é que você 

chegou lá? 

  

  Deixa eu primeiro ler, né. 

Ok. Vamos lá.   

  (Fez a leitura do problema). 

Qual é?   

  É 224? 

Por quê?   

  (Sorriso). Porque se de 10% 

é 20, de 40 é 4 reais. 

OK. Concordo com o que 

você falou, mas não 

concordo que é 224. 

(Fica olhando para o 

problema). 

 

(Observa Jm(16;1)).  Por quê? 

(Olhou atentamente para o 

problema). 

É 224.  

Por que não concorda? É ou 
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não é? 

Não concordo. Eu concordo  

quando você diz que de 200 

são 20 e que de 40, 4. 

  

 

 

  40 é 4. 

Agora vamos ver. O 

problema diz que o salário é 

240 e sofreu aumento. 

  

  Aumento de 10%. 

Isso.   

  Ah!  

(Ficou olhando e pensando). 

Isso. 

(Ficou observando os 

participantes). 

  

 Ele aumentou 10% desse. 

(Indicando para o 240). 

 

Isso.   

 Esse é o 100%.  

(Referindo-se ao 240). 

 

Ah!   

  É 260. 

Por que 260?   

  260.  

(Ficou pensando). 

Antes você me disse que era 

quanto? 

  

  224. 

O aumento?   

 (Permaneceu olhando para o 

problema e pensando). 

24. 

 (Escreveu na folha): 

240   100% 

 



 

  39 

224     10% 

Então, qual é o novo 

salário? 

  

  264. 

264. Você me falou 224.   

  O aumento foi 24. 

Isso. 

Ok. O salário é 264. Como 

é que você chegou a esse 

valor? 

  

  Como sempre, na base do 

100. 

Ok. Então escreve isso aí.   

  (Efetuou a divisão): 

240 : 10, resultando 24. 

Somou 240 com 24, que 

resultou em 264.  

(Escreveu na folha):  

O novo salário dele é de R$ 

264,00. 

 (Virou a folha e olhou para o 

problema 2). 

 

(Voltou-se para Jm(16;1) e  

ficou observando). 

Você concorda que o 

aumento é de 24? 

  

 24?  

É. Diz-me o que você vê no 

problema 2 e no problema 

4. Que relação tem o 

problema 2 com o problema 

4? 

  

 Só muda o valor. Não  
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importa quanto é. Pode ser 

500 ou 200, sempre é o 

100%. 

Certo.   

 Aqui eu coloquei 240     

100%. 

 

10%, quanto é que é?   

 234.  

(Em negativa, risca sobre o 

3 do 234 e escreveu 24).  

24.  

 (O registro ficou assim): 

100%          240 

10%              24 

 

O que é que aconteceu 

daqui para cá?  

(Indicando do 100% para o 

10%, escritos na vertical). 

  

 Diminuiu.  

Essa diminuição foi de 

quanto? 

  

 De 10%.  

De 10%? E aqui?  

(Indicando do 240 para o 

24, escritos na vertical em 

paralelo com o 100% e o 

10%, respectivamente). 

  

 24.  

Aqui (indicando o 100%)?   

 De 10%.  

O que é que você tem que 

fazer no 100 para chegar a 

10? 

  

 Diminuir 90.  
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(Ficou pensativo). 

Ok. Então diminua 90 do 

240. 

240 menos 90 dá 150. 150 é 

10%? 

  

 Não.  

Não. O que é que você fez 

aqui?  

(Indicando o 100%).  

Você dividiu por 10. 100 : 

10 dá quanto? 

  

 100 por 10?!  

Quantas notas de 10 você 

precisa para formar 100? 

  

 10.  

10. Agora aqui. Se você 

dividiu 100 por 10 para 

chegar a 10 aqui. O que tem 

que fazer aqui?  

(Indicando para o 240).  

Tem que dividir também 

por 10. Veja bem: 240 : 10 

dá quanto? 

  

 240!  

Quantas notas de 10 você 

precisa para formar 240? 

  

 24.  

Isso. Exatamente. Agora, 

olha aqui (indicando para o 

10%). 10% é? 

  

 24.  

Isso. Agora olha aqui 

(indicando para o valor do 
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salário). Qual era o salário? 

 240.  

De quanto foi o aumento?   

 24.  

Qual é o novo salário?   

 264.  

Isso. Agora escreva.   

 (Escreveu): 

O novo salario do cara era de 

264. 

 

(Dirigiu-se à Cf(23;5)).  

Como você fez? 

  

  Eu dividi 240 por 10. 

Por que você dividiu 240 

por 10, se a base era 100? 

  

  Ai, ai! Tem que explicar, né? 

Só fala como você pensou.   

  Ah! Eu dividi e deu 24, daí 

somei e deu o 264. 

Ok. 

Vamos fazer um intervalo 

para arejar a cabeça ou um 

cafezinho? 

  

  Vamos. 

(Após o intervalo).   

Problema 5 

Um trabalhador tem um desconto para o INSS de R$ 40,00. Isso corresponde a 10% do 

valor de seu salário bruto. Qual é o salário líquido desse trabalhador (salário líquido é a 

quantidade de dinheiro que o trabalhador recebe já deduzidos os descontos)? 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

Ok.  

Vamos trabalhar. 

Nós estamos no problema 5. 
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Então vamos lá.  

Quem lê? 

Lê para nós, Cf(23;5)? 

  Posso ler. 

(Fez a leitura do problema). 

Ok. Vamos lá. O que é que 

o problema diz e o que é 

que ele pede? 

  

  Que o salário líquido já é 

com desconto. 

 (Ficou olhando para o 

problema e fez uma seta 

ligando 10% com R$ 40,00). 

 

Isso. Então veja bem: ele 

está dizendo que todo o mês 

tem que pagar o INSS. 

Nesse caso, ele tem um 

desconto de 40 reais, que é 

10%. 40 reais é 10%. Isso, 

do salário bruto. Qual é o 

salário líquido? É o salário 

sem os descontos. É a 

quantia de dinheiro que 

efetivamente o trabalhador 

recebe, já descontados os 40 

reais. Ok? 

Então, qual é o salário 

líquido desse trabalhador, 

ou seja, quanto é que ele vai 

receber? 

Vamos pensar nisso. 

  

  (Ficou olhando para o 

problema, tentando resolvê-
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lo). 

 Esse (indicando para o 40) é 

o desconto do salário. 

 

Isso. Nesse caso é o 

desconto desse trabalhador, 

porque cada um tem um 

desconto, depende do valor 

do salário. Isso está dizendo 

que 10% é 40. Tem que 

descobrir o salário dele. 

  

 O salário dele.  

(Ficou olhando para o 

problema, tentando resolvê-

lo). 

 

(Olham-se). 

Como é que você está 

pensando, Cf(23;5)? 

  

  Dividir, multiplicar. 

Por que você pensou em 

dividir e multiplicar? 

  

  Para ver o resultado. 

 (Escreveu): 

40     10%  

(Falou):  

Quarenta dez por cento. 

(Continuou escrevendo e 

organizou uma tabela 

conforme transcrição a 

seguir): 

  80     20% 

120     30% 

160     40%  

200     50% 
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240     60% 

  (Olhou para o que Jm(16;1) 

estava fazendo). 

Vê se você consegue ajudar 

o Jm(16;1). Olha o que ele 

está fazendo: 40 é 10%. 

Tem que chegar em quanto 

por cento? 

  

 100.  

100. 

Ajuda ele. Pode falar. Viu 

como ele está fazendo? 

  

  Vi.  

(Sorriso).  

É 20.  

(Referindo-se à proporção 

para o 80). 

Como é que tu chegou no 

80? 

 80. Porque é 2 vezes o 40.  

Legal. Agora, se você 

colocar mais 40 aqui, 

(indicando na coluna o onde 

encontra-se o 40), quanto 

fica aqui, (indicando a 

coluna de 10%)? 80 reais 

mais 40 reais. 

  

 120 dá 30%. 

(Continuou organizando a 

tabela). 

120. 

120. Dá quanto aqui? 

(Indicando para a coluna da 

porcentagem). 

 (Sorriso). 
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 Agora eu tenho que chegar 

nooo ... 

 

30%. 

Entendeu o pensamento 

dele? 

  

  Entendi. 

   (Passou a montar a seguinte 

tabela):  

  40    10% 

  80    20% 

 120   30% 

 160    40% 

  200   50% 

  240   60% 

  280   70% 

  320   80% 

90% 

   400  100%. 

(Escreveu):  

40 x 10 = 400.  

  Esse é o salário bruto, né? 

Em quanto você tem que 

chegar? 

  

 No 100%.  

Ok. Então segue. 

(Fim de fita). 

  

Isto. Este é o salário bruto. 

E o que é o salário líquido? 

  

  Já descontados os 40 reais.  

Isto. Então faz aí.   

  (Escreveu): 

400 – 40 = 360 

Olha aqui (destacando na   



 

  47 

tabela 200    50%). Isso não 

é metade? 

  É. Eu pensei nisso, mas eu 

quis continuar a tabela. 

Terias diminuído seu 

trabalho! 

  

  Pois é. 

Não tem problema, de 

qualquer maneira o 

resultado está correto. 

Você já pode ler o problema 

6, para ver se consegue 

entender. 

(Voltou-se para Jm(16;1)). 

  

 Cheguei no resultado.  

(Foi efetuando adições 

sucessivas, de 40, 

verticalmente e, após os 

resultados, em paralelo, foi 

escrevendo as respectivas 

taxas percentuais, sem 

colocar o símbolo da 

porcentagem. Assim): 

 

             120  

           + 40  

            160   

          + 40  

            200 

            240 

          + 40  

           280       70  

         + 40 

80 

(Fez uma leitura silenciosa 

do problema). 
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         + 40 

          360       90 

        + 40      100.  

          400 

 Foi comprido, mas cheguei 

no resultado. 

 

Esse é o salário bruto ou o 

salário líquido? 

  

 Bruto. Agora tem que tirar 

os 40. 

(Dos 400, subtraiu 40, dando 

seqüência na coluna das 

operações). 

 

 400 

- 40 

360 

 

Isso.  

Ok. Agora escreva a 

resposta. 

  

 360.   

 (Escreveu): 

Salario bruto 400,00 Salario 

líquido 360.  

 

 Fechou.  

Vamos para o outro.   

Problema 6 

Um trabalhador deveria receber um salário de R$ 500,00, mas recebe R$ 400,00. Qual é a 

taxa percentual da perda salarial desse trabalhador? 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cf(23;5) 

 (Fez a leitura do problema).   

 Esse trabalhador.  

Ele tinha que receber 500, 

mas recebe só 400. Ele está 
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pedindo: qual a taxa 

percentual? 

 É o que ele pede.  

  É 10%. 

 É 10%.  

Por que é 10%?   

  Meus Deus! Eu já me meti 

em confusão. Porque é 

menos, então seria 100. Pela 

continha tradicional é 100 

reais, é 10%. 

Isso. 

Quanto é 10% de 100 reais? 

  

  10% de 100. 

(Passou a observar, fazer 

cálculos. Escreveu): 

  100 : 4 = 25 e 25 x 4 = 100 

 (Tentou resolver o 

problema). 

Ele perde 100. 

 

É, ele perde 100 reais. 

Quanto ele recebe? 

  

 400.  

É. Ele recebe 400.   

 (Passou a organizar a 

tabela): 

 

 100% 

            90% 

            80% 

100            70% 

 

  40. 

Como você chegou a 40?   

  Não me pergunte. 
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(Sorriso) 

 Será que seria assim?  

Pense no que você fez. 

(Dirigiu-se para Cf(23;5)). 

Como você fez? 

  

  400 : 100 dá 40 e 10 x 4, dá 

40. 

Na continha que você fez: 

400 : 100 dá 40 ou dá 4? 

  

  Dá 4, mas daí acrescenta um 

zero. O zero que sobra. 

Como assim?   

  Claro, não deu mais, coloco 

o zero que sobrou atrás dele. 

Foi assim que eu aprendi. 

Olha bem! 

(Efetuou a divisão de 400 

por 100 indicando o 4 como 

resultado).  

Quantos 100 você precisa 

para formar 400? 

  

  4. 

4. Então você não precisa 

colocar esse zero aqui 

(indicando para o zero que 

ela havia colocado à direita 

do 4, para formar o 40). 

Não sobra nada. Quando 

você escreve 40, está 

dizendo que é 4 vezes 10 

não 400 de 100.  

  

  Não, porque é 4. 

E você acha que isso está   
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certo? 

  É. Eu não sei te explicar, 

mas essa foi uma regrinha 

que eu aprendi. Sempre que 

sobra zero, tenho que 

colocar ele aqui (indicando o 

quociente da divisão). Foi 

assim que eu aprendi. 

Ah!  

(Rindo). 

  

  Às vezes dá certo, não é 

sempre. 

(Rindo). 

(Voltou-se para Jm(16;1)). 

Mostra aí como é que você 

fez. 

Por que você tirou 100 

daqui (indicando para a 

coluna dos valores 

absolutos) e tirou só 10 de 

lá (indicando para os 

valores das taxas 

percentuais)? 

O que é que você precisa 

fazer de 400 para chegar a 

100? 

(Mostrando o que ele havia 

feito no problema 2, 

perguntou-lhe):  

O que é que você fez de 500 

para chegar a 100? 

  

 Eu fiz assim: se 400 é 100%, 

300 é 90, 200 é 80 e 100 é 
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70. 

E de 400 para chegar a 100?   

 Dividi por 5. (Foi acompanhando as 

discussões). 

Por 5? Por que dividir por 

5? 

(Retomou os cálculos do 

problema 2).  

Olha, você tinha 500 para 

chegar a 100, então dividiu 

por 5 e aqui você tem 400. 

Não tem alguma coisa 

parecida com o problema 2? 

O que tem que fazer? 

  

 Dividir por 5.  

Por quanto?   

 Tem. Tem que dividir. Por 4. 

 4.  

Ah! Legal. Então aqui 

divide por 4 (indicando a 

coluna dos valores 

absolutos). E aqui 

(indicando a coluna da taxa 

percentual)? 

  

 Dividir por 4.  

Ok. Então faz aí.   

 Não entendi.  

  É fácil. É como se você tem 

100 balas para dividir para 4 

pessoas. 

Isso aí.  

Vamos pensar: É como se 

você tivesse 100 reais para 
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ser dividido para 4 pessoas. 

 100 reais divido por 4 

pessoas. 

(Ficou pensando). 

 

Vamos pensar: se você tem 

100 reais para ser 

distribuído para 4 pessoas, 

quanto vai dar para cada 

pessoa? 

  

 Conta mínima. A gente 

quando está na escola, a 

gente não faz a fácil. A gente 

faz a difícil. 

 

(Dirigiu-se para Cf(23;5) e 

observou o que ela estava 

fazendo. Apontou com o 

dedo o que ela havia 

escrito). 

  

  (Pegou a folha de rascunho e 

escreveu): 

       400   100.  

  (Ficou olhando). 

Ah, meu Deus! 

Não, não é 100%. É que eu 

pensei numa coisa e fiz 

outra. 

40. 

(Ficou pensando). 

Não. Você tem 100 reais 

para 4 pessoas. 

  

  (Murmurou): 

100 dividido por 4. 
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  (No rascunho, escreveu): 

100 : 4 = 25.  

(Transcreveu para a folha a 

operação). 

100 : 4 = 25 e 25 x 4 = 100 

  (Sorriso). 

Olha aqui: Se eu tiver 100 

reais para dividir para 4 

pessoas, quanto vai dar para 

cada uma? 

  

 25.  

25. Como é que você fez?   

 Dei 10 para cada um, depois 

mais 10, depois o que 

sobrou. 

 

(Dirigiu-se ao quadro e 

traçou 4 risquinhos 

verticalmente e efetuou a 

distribuição. Assim): 

  

     /     /        /     / 

   10   10    10   10 

   10   10    10   10 

     5    5      5      5.)  

(Ficou olhando para a tabela 

que o pesquisador passou a 

fazer no quadro, com giz). 

(Olhou para o pesquisador). 

Olha o que você fez: deu 10 

para cada um, depois deu 

mais 10 e sobraram 20. Daí, 

deu mais 5 para cada um. 

Correto. 

Então aqui (indicando para 

a coluna da taxa 

percentual), não é 70. É 

quanto? É 25%. 

Deu 25%. O que quer dizer 
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25%? O que significa 25%? 

Se eu disser assim: vamos 

fazer a prova real, como é 

que a gente podia fazer para 

ver se confere? 

  A prova real? 

É.   

  Vezes. 

Multiplicar por quanto?   

  4. 

(Foi novamente ao quadro 

e, ao mesmo tempo em que 

escrevia, falava): 

(Ficou olhando). (Ficou olhando). 

25% x 4, vai dar o 100%. 

Era 100 x 4.  

  

Vai dar quanto? 400, que 

era o salário do cara e é o 

100%. 

100 reais não é ¼ do salário 

dele? 

Isso significa uma parte do 

salário dele. 

  

  É. 

 (Escreveu): 

400 é 100% e 100 é 25%) 

É tão fácil, mas a gente ... 

Legal. 

Vamos para o último? 

  

Problema 7  

Um trabalhador recebe um salário líquido de R$ 540,00, mas desconta R$ 60,00 para o 

INSS. Expresse o desconto para o INSS na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante Jm(16;1) Participante Cm(23;5) 

 Esse parece que está mais...  

Então lê para ver se você   
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entende. 

 (Fez a leitura em voz alta). (Transferiu os cálculos do 

problema 6 para a folha, 

enquanto Jm(16;1) fez a 

leitura do último problema). 

Ok. Vamos para o último 

problema.  

  

 (Fez a leitura novamente).  

Vamos entender. Ele recebe 

540, mas paga 60 de INSS. 

Está pedindo para dizer qual 

é a taxa percentual do 

desconto para o INSS. 

  

  A porcentagem. 

 Quanto por cento do INSS.  

Na verdade, ele recebe 

quanto?  

(Referindo-se a Cf(23;5)). 

  

  480. 

Será?   

  Claro, ele desconta 60. 

Vamos lá, vamos ler de 

novo.  

Olha: líquido é 540. Quanto 

é o bruto? O bruto é 600. 

Certo? 

(Ficou olhando para o 

problema). 

 

  Certo. 

(Virou a folha para ver um 

problema já resolvido). 

  Em percentual.  

  (Olhou atentamente para o 

problema). 

Do bruto ele paga 60 reais.   
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 Este aqui é do bruto 

(indicando para o 60, 

escreveu): 

 

 600       100%  

 100.  

  600. 

Ele pede os 60. 

Isto. 

  

 60.  

Isto. 

O bruto é quanto por cento? 

Isto. 

Vai ter que chegar a 

quanto? 

(Indicando a coluna do 

valor do salário – 600). 

  

 Nesse aqui pede muito 

(virou a folha, procurando 

um problema já resolvido). 

Sempre tem alguma coisa 

para fazer aqui (referindo-se 

ao operador). 

(Retomou o problema 7, mas 

não se encontrou). 

100%. 

Isto. 

(Dirigiu-se para Cf(23;5)). 

Olha (indicando para os 

dados do problema) o 

salário bruto. 

  

 (Retornou para o problema 

5). 

600. 

É quanto por cento?   

  Mas aí é que está. 
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Isto. Começou bem. E 

quanto é 100%? 

  

 Aqui eu vou ter que dividir 

por 6. 

 

Isto. Pode começar.   

  (Efetuou a divisão): 

6     

       10%  

Volte lá no problema e veja 

se você entende. 

  

 Dividir também por 6. (Começou a prestar atenção 

na discussão). 

Cuide, porque aqui você 

diminuiu, quando não era. 

Veja, se você dividir esse 

aqui por 6, vai ter quanto? 

100. E se você dividir esse 

por 6, o que você vai ter que 

fazer aqui (referindo-se à 

taxa)? 

  

 Em 60.  

Dividindo esse por 6 (o 

600) você chega a 100. 

Interessa chegar em 100 ou 

em 60? 

  

Então, o que tem que fazer 

aqui (indicando para o 600), 

para chegar a 60? 

 (Murmura): 

A conta. 

 Diminuir.  

Diminuir? Olha o que você 

fez na outra. 

  

 Tem que dividir.  
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Olhe, você tinha 500 e 

queria chegar no 100. 

  

 Tem que dividir o 600 por 

60. 

(Ficou tentando descobrir). 

 

Por quanto?   

  Tem que dividir poooooor ... 

 10.  

Daí vai dar quanto? 

(Dirige-se para Cf(23;5) e 

mostra-lhe que 600 : 60 é 

igual a 10, que significa 

10%). 

  

  Ah, agora fugiu. 

 Por 10.  

(Retomou o diálogo com 

Jm(16;1) e indica-lhe que a 

divisão de 600 por 60 é 

igual a 10).  

Olhe aqui, 600 dividido por 

60 deu ...? 

  

  (Fez): 

60  

         100 

Então, do 600 para o 60 

precisa dividir por 10. E o 

quê que tem que fazer aqui 

(indicando para o 100%)? 

Dividir por quanto? 

  

 (Ficou pensando).  

Dividir por 10. Quanto é 

que é 100 dividido por 10? 
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  Ah, claro! 

Você tem 100 reais para 

dividir para 10 pessoas. 

Quanto dá para cada 

pessoa? 

  

 10.  

  10%. 

Então, 10%.   

 A gente tem que pensar um 

pouco. 

 

Isto.   

  Foi isso que eu cheguei 

àquela hora, mas eu não sei 

explicar. 

Olha aqui (indicando para a 

operação 600 : 60 = 10). 

Mas sempre vai ser assim? 

  

  Ah. Não sei, mas nessa deu. 

Por que você dividiu 600 

por 60? 

  

  Porque 600 é o salário dele e 

eu dividi por 60, que é o 

desconto e deu o 10, que é o 

10%. Agora eu não sei te 

explicar porque deu.  

(Sorriso). 

Mas você fez e falou que 

era 10%. 

  

  Eu olhei e vi que estava na 

cara, mas não sei explicar. 

(Foi para o quadro). 

Olha: 60 de 600 é 10%, 

então veja bem, se 60 é 
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10% (indicando os dados 60 

e 10%), 600 é quanto? 

600 é 100% (escrito abaixo 

do 60 e do 10% 

respectivamente). 

  Eu achei que era muito 

óbvio. 

(Risos). 

Não pode ser mais fácil. 

(Risos).   

 Na escola a gente fazia 

assim: 10, 100, 1.000. 

 

Só organizem as contas nas 

folhas por favor. 

  

 Na escola, as últimas são as 

mais difíceis. 

 

  Com certeza. Tudo é questão 

de ler e prestar bastante 

atenção. 

 Tem que botar a resposta?  

Não, você já me disse que 

60 é 10%. 

Notem que vocês voltaram 

a ver os problemas já 

resolvidos para entender os 

outros. Esse exercício é 

muito interessante de se 

fazer. 

  

  Simples, mas difícil de 

entender. 

Um vai puxando para outro. 

Então, “cest fini”. 

Vocês estão cansadinhos já, 
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né? 

Eu não tenho mais nenhuma 

folha de exercícios aqui, se 

não deixaria uma para vocês 

fazerem num outro 

momento. Se num outro 

momento vocês pegarem 

esses problemas, certamente 

resolverão mais rápido, tudo 

é uma questão de tempo e 

de aprendizagem. 

 Um vai puxando para outro.  

Deixe-me fazer uma 

pergunta para vocês: o que 

vocês acharam dos 

problemas? Eles estavam 

difíceis? 

  

 Eu leio, mas só não consigo 

interpretar bem. 

 

  Não. Dá para compreender, é 

que eu tenho que ler umas 

três ou quatro vezes para 

poder entender. Tanto é que, 

em nossa programada a 

gente ficou separado num 

lugar que não tinha barulho, 

até em pé, para poder se 

concentrar e entender o que 

estava pedindo, mas não era 

porcentagem. 

Por que está difícil de 

compreender? 

  

 Eram problemas simples,  
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mas... 

  Qual a diferença se comprar 

em 12 meses, 15 meses ou 

no valor à vista ... 

 Era tipo uma coisa que você 

gasta, que você compra a 

prestação. 

 

(Fim de fita). 

(O pesquisador agradeceu a 

colaboração dos 

participantes). 
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Quadro 3 PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO 

ESTUDO III: Uma dupla de professores 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante PMm(43;7) Participante MGf(37;10), 

(Informou os objetivos da 

pesquisa, apresentou os três 

problemas a serem 

solucionados e fez a leitura 

dos mesmos. Em seguida os 

participantes iniciaram o 

processo de solução que foi 

acompanhado pelo 

pesquisador.  

Por algum tempo o silêncio 

tomou conta do ambiente 

porque os entrevistados se 

concentraram no processo 

de solução dos problemas). 

  

Problema 1 

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 

Pesquisador Participante PMm(43;7) Participante MGf(37;10) 

 (Primeiros registros 

efetuados para solucionar o 

problema 1). 

 

2 x 30 = 60 

 

200 reais ____ 100% 

   x           ____  30% 

x = 60 reais 

O aumento foi de 60 reais. 

(Primeiros registros 

efetuados para solucionar o 

problema 1). 

 

     100 

   2% = 1% 

30 

x 2  

60 

R$ 60,00 
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Problema 2 

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante PMm(43;7) Participante MGf(37;10) 

 (Primeiros registros para 

solucionar o problema 2). 

 

500 + 200 = 700 

700 reais ele deveria receber. 

A defasagem é quanto ele 

ganha a menos do que o 

estabelecido. 

 

200 _______ x 

700  ______  100% 

 

x = 200 x 100  = 200 

            7 

(Primeiros registros para 

solucionar o problema 2). 

 

  100 

5 = 1% 

 

50             60 

x 5            x 5 

300,00 

 

50% = 250,00 

x = 300,00 

250x = 15000 

x = 15000 

Problema 3 

O trabalhador de uma empresa que recebe salário tem direito ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto (salário bruto é o valor total 

da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a empresa tem de depositar 

mensalmente é de R$ 40,00, qual é o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante PMm(43;7) Participante MGf(37;10) 

 (Registros efetuados na 

solução do problema 3). 

40  ____  8% 

 x   ____  100% 

x = 4000  = 500 

         8 

O salário bruto é de 500,00. 

 

 (Depois de ter solucionado 

os três problemas, este 
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participante retomou o 

problema 2. Olhou   

atentamente e riu).   

O que se sucede?   

 Fiquei na dúvida.  

Não, mas acho que é. 

 

Isso que é legal.   

 Fiquei na dúvida.  

Isso é interessante. (Retomou os dados do 

problema e fez a leitura, 

indicando para os números). 

 

 Se eu pegar esse daqui, dá 

um valor (indicando o R$ 

700,00) e se eu pegar aqui, 

vai dar outro (indicando para 

R$ 500,00). 

 

Vamos ver como 

MGf(37;10) fez. 

  

  Ah é! Assim vocês estão me 

inibindo! 

Não!  

É interessante que a gente 

veja como você resolveu. 

MGf(37;10), fale para nós 

como você está pensando. 

A MGf(37;10) fez uma 

coisa muito bonita aqui.  

(Indicando para o registro 

efetuado para solucionar o 

problema 2). 

  

 

  Primeiro eu vi aqui 

(referindo-se ao enunciado 

do problema). Primeiro eu 
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pensei assim, oh: o 

trabalhador recebe um 

salário de 500 reais e está 

defasado em 200 reais.  

(Sobre o registro de R$ 

500,00, no enunciado do 

problema e, à direita, havia 

escrito 300,00 e sobre os R$ 

200,00, e à direita, havia 

escrito 700,00).  

Primeiro, eu quis ver a 

questão social mesmo. 

Quanto ele ia ganhar. Falei: 

puxa vida! Ele devia ganhar 

R$ 700,00. Sacanagem! 

(Risos).  (Risos). 

  Primeiro eu quis saber isso, 

nem quis saber o resultado. 

Quis saber da questão social 

mesmo. Então, R$ 300,00. 

Como é que eu vou 

expressar isso na forma 

potencial? Percentual, né? 

Aí eu pensei assim: bom, 

caramba, 1% seria isso aqui 

(indicando para o 5), então 

agora eu vou descobrir 

quanto que é.  

Espera aí, deixa eu pensar o 

que é que eu fiz! 

Qual seria, né? 

Aham.   

  Aí eu achei que era 60%. 
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Falei não. Não sei das 

minhas contas da onde que 

eu tirei, o que é que eu 

pensei na hora. Eu calculei 

50. Espera aí, deixa eu 

pensar o que é que eu fiz 

aqui (referindo-se às 

operações 50 x 5 = 250,00 e 

60 x 5 = 300). 50. Se for 

50%, eu botei assim, oh. Se 

for 50, né, vezes 1% que 

seria x 5, quanto que daria? 

250. Aí eu comecei a 

calcular esse aqui. Aí meu 

raciocínio fugiu aqui nesse 

momento. Aí eu fui pela 

lógica matemática. Pensei: 

poxa! Se fosse 50%, a 

metade, seria 250 (indicando 

o outro registro). Então 

quanto teria que ser para 

300? 

Aham.  

A lógica aqui está em 

procurar a diferença de 

salário de 200 para 500. 

Não é? Você queria achar o 

300. Mas aqui tem uma 

coisa interessante. O salário 

que ele recebe é 500, ele 

está defasado em 200, né? 

  

  Ah! Entendi, eu estou 

calculando em cima disso. 
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É. Você está calculando 

aqui, pensando a partir da 

diferença. 

  

  É verdade. 

Olha aqui como é que o 

PMm(43;7) fez. 

PMm(43;7), conta para nós 

como você pensou. Depois 

nós vamos discutir. 

  

 Quando eu vi o defasado ... 

Aqui entra a questão de  

português que realmente me 

atrapalha. Defasado. Pensei, 

então, se defasado é menos, 

porque eu me lembrei da 

palavra déficit. 

 

Aham.  Eu também vi. Eu fiz de 

cabeça aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta 

Quando uma questão está 

déficit, então está menos. 

Então pensei assim: então 

ele está ganhando menos 

200. Se ele está ganhando 

menos 200, então ele deveria 

ganhar 700. Então eu fiz 

aqui. 

(Indicando na folha, a 

operação 500 + 200 = 700). 

Eu sempre escrevo. Olha, eu 

escrevi aqui, 700 reais ele 

deveria receber. A 

defasagem é quanto ele 

ganha a menos do que o 

 

 

 

 

 

Aham. 
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estabelecido. Foi isso que eu 

raciocinei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aí eu pensei assim. Bom. Aí, 

expresse essa defasagem na 

forma de taxa percentual. Aí 

eu peguei aqui, a   

defasagem pra mim, se ele 

deveria ganhar 700 e ganha 

200 a menos, o percentual 

que eu fiz aqui é de 28% de 

defasagem.  

(Circulou estas duas 

quantidades no registro da 

estratégia pela regra de três). 

 

 

 

 

 

 

E aí? E agora, como é que 

nós ficamos? 

  

 E aí, eu ... eu fiquei 

queimando a nuca. 

 

Por que é que você ficou na 

dúvida, PMm(43;7)? 

  

 Porque se ele fala: “a 

defasagem na forma de 

percentual”, se eu pego 700, 

é defasado em cima do total 

que deveria. Agora, se eu 

pego o que eu ganho, eu vou 

fazer um percentual em cima 

do quê? Do que eu estou 

ganhando a menos em 

termos percentuais. 

 

Em termos de percentuais. 

Mas aí ... 

Sim. Mas aí ... 

 

Aí vai dar número inteiro. 

Aí, dar número inteiro 
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facilita tudo isso. 

Mas aí, veja bem, o que é o 

real, o que ele recebe? 

  

 500.  

O real que ele recebe é 500. 

Quando MGf(37;10) 

estabeleceu, aqui (indicando 

500, no registro efetuado 

por MGf(37;10)), ela pegou 

pelo salário real dele, que é 

um salário de 500. 

  

 

 

 

 

 

 

  500. 

Isso. 

50% seria 250. Agora ele 

está defasado em 200. 

  

  200. 

Justamente o que eu pensei. 

E aí?   

  Então eu vi que não era 

50%. 

É mais ou menos de 50?   

  Mais ou menos que 50! ... 

É menos. 

 Posso falar?  

É menos, porque é 200.   

 Aí vai dar 40%, com esse 

cálculo que MGf(37;10) faz 

aqui. 

 

Ah! Como é que se chega a 

40%, PMm(43;7)? 

  

 Como é que se chega a 40%? 

Eu vou fazer outro cálculo 

aqui. 
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  Ta. E esse “calculinho” que 

eu estava fazendo não daria? 

(Referindo-se a metade ou 

50%). 

Não! 

Daria. Também é uma 

forma de descobrir. Mas por 

que é que você queria saber 

de 300, aí? O percentual de 

300? 

  

 

 

 

  É. Aí, não. Aí não precisava. 

Mas também seria uma 

forma de chegar lá. 

  

  Porque seria o real assim, 

né? 

Como assim o real? Os 

300? 

500.  

  Ah, não, porque ele recebe 

500. 

Isso. Está defasado em 200.   

  Isso. 

 (Conclui seu cálculo). 

Olha aqui, depois de discutir 

com o Idemar.  

(Risos).  

(Pela regra de três chega aos 

40%). 

200 é a defasagem em cima 

de 500. Aí vai dar 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

Aham. 

  

200 _______ x 

500 _______ 100 
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x = 40% 

 

 

 

 

Agora quer ver? Oh. 

Fazendo o caminho inverso. 

Quanto é 40% de 500? 

É o 200, que ele está 

defasado. Então, sobre 

aquilo que ele recebe tem 

uma defasagem de 40%. 

  

 

O PMm(43;7) fez aqui, 

tomando como se fosse o 

salário de 700. O 

PMm(43;7) queria ver a 

defasagem no 700. 

Uma “brincadeirinha”, olha 

a diferença que dá, em 

termos de percentuais. 

(Registrou em sua folha): 

Trabalhador reclama 40% 

(logo abaixo do cálculo pela 

estratégia da regra de três. E, 

abaixo do percentual de 

28,57%. Escreveu): 

Empregador reclama 

(indicando com uma seta 

indicando a defasagem) os 

28,57%). 

 

 Aí dá aquelas pesquisas 

doidas, né? 

 

É. A questão do relativo. 

Aqui vem uma questão de 

compreensão do enunciado. 

  

 Aí, a compreensão que eu 

tive era isso daqui 

(indicando para os 28,57%). 

Aí quando eu terminei, 

pensei: pô, mas deu número 

quebrado. Entendeu? E se eu 

fizesse assim, indicando para 

Aham. 
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a regra de três, teria dado 

inteiro. 

Veja bem, o seu 28 tinha 

que pôr em cima do 700. 

  

 Ta certo.  

E o cara recebe 500.   

 500.  

Tá. 

 

 Ô, Idemar, como é que eu 

consigo finalizar aqui? Eu 

fiz o caminho todo. 

Você fez, 50% é igual a 250 

e x% é igual a 300. 

  

  Não. Aí eu tiraria isso agora. 

Esse 300 agora. 

Tá. O que é que você faria 

aqui? O que é que 

colocarias? (Indicando a 

substituição do 300). 

  

 

 

Aham. 

 

 

 

Aham. 

 Aí é que tá. Aí tá minha 

dúvida. Porque eu fui pela 

lógica, né? 

Calculei quanto é 1%. 

Aí vim, fui pela lógica. 

Então 250. Se fosse metade, 

seria 250 e aí eu vi que era 

menos. 

Aí é que tá. Aí a dúvida 

então. Como é que eu faria?! 

Você tem 50% que é 250. 

Metade, metade. 

  

  Então não é 50%, é menos. 

Pela lógica. 

Isto. Legal, tranquilinho,   
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menos. 

Agora, então, quanto é? 

 Posso falar?  

Pode.   

 Que número multiplicando o 

500 vai dar 2? Ou 20? Ou 

200? 

 

  4. 

Olha que coisa bonita que 

você fez aqui, MGf(37;10). 

Tenta olhar o que você fez 

aqui (indicando para 50% = 

250) com o que você fez 

aqui (indicando a operação 

500 : 100 = 5, que 

corresponde a 1%. Fez um 

traço ligando as duas 

operações). Que coisa mais 

linda! Não tem a ver isto 

aqui, com isto aqui? 

  

  Tudo a ver. 

Tudo a ver.   

  Mas eu quero te dizer uma 

coisa agora. Uma 

experiência minha, coisa 

particular.  

Isso aqui (indicando para o 

registro que encontrou 1% 

equivalente a 5) eu fiz com a 

informação que eu tive da 

escola. 

Legal.   

  E isso aqui (indicando a 
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metade – 50% = 250,00) eu 

fiz, esquecendo a escola. 

(Risos). 

Legal. Ótimo.   

  Esse aqui eu falei assim, eu 

fui por esse caminho que a 

escola me ensinou, de forma 

sistematizada, que é primeiro 

achar primeiro 1%, prá 

depois saber quantos por 

cento que é. Eu aprendi isso 

na escola. 

E o que você tem que fazer?   

  Depois eu falei, não. Só essa 

informação não me basta. Eu 

preciso de uma outra 

informação. Aí eu fui tentar 

usar a lógica matemática. 

Bom. Primeiro eu tenho que 

saber: metade, quanto seria? 

Eu pensei. 

Aham.   

  Metade, 50% em percentual. 

Seria 250. Aí, caramba, tem 

que dar menos agora, então 

tem que ser menos de 50%. 

Aí eu comecei a ter a dúvida, 

então. Eu tinha essas 

informações agora, e na hora 

de sistematizar? Prá achar 

esse menos, aí eu levei um 

tempinho aqui. Aí você me 

interrompeu. 
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(Foi o momento em que 

PMm(43;7) concluiu a 

solução dos três problemas). 

Isto. Então, agora, vamos 

pensar aqui. Aquilo que a 

escola lhe deu com aquilo 

que você ... – qual foi o 

termo que você usou? 

Aprendeu na prática, na 

lógica, na vida? 

  

   Acho que tudo isso junto. 

Tá. Isso é o que a escola lhe 

deu (indicando para o 

registro do 500 : 100 = 5, 

que é equivalente a 1%) e 

isso é a tua lógica (50% = 

250,00). Isso não te bastou. 

Não tem uma relação, aqui, 

do 50% com 250; do 500 e 

o 100 que você tem? 

  

  Tem.  

Tem. 

E onde é que ela está? Aqui 

você tinha 500 e usou 100% 

e aqui você tem 250 e usou 

50%. 

  

  Aham. 

Se você dividir aqui (250 : 

50), você vai ter um 

coeficiente, que vai ser 5. 

Que você encontrou lá 

(indicando 500 : 100 = 5). 

  

  Isso.  
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Que é uma proporção. 

Exatamente.   

Agora, este 5, sobre 

quantos? Sobre 500, que 

você dividiu por ... Agora 

você não tem 200? 

O que é que acontece se 

você dividir o 100 pelo 5, o 

100%? 

 500. 

100. 

  2. 

2. 20. 

O 20, com o 200, aqui oh.. 

O 2 x o 2, 4. Você chegaria 

lá. 

  

  É verdade. 

É a mesma relação que você 

fez aqui, 50 com 50, 250, 

dividiu, chegou lá. 

  

  É o mesmo lá com o 5. 

(Referindo-se a 500 : 100). 

Exatamente.   

Olha que coisa interessante. 

A escola dá macetes e 

regras e você descobriu a 

regra, mas ela não foi 

suficiente para dar conta de 

um problema, que ele 

precisava ir mais além. Ele 

tem uma lógica. E você 

também tem uma lógica. E 

você precisa  conciliar esse 

saber. 

  

 

É verdade. 

 

Regra.  

Do problema. 

 

  Porque aqui não foi 
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compreendido (referindo-se 

à regra fornecida pela 

escola), por isso eu não faço 

a relação. 

Exatamente.   

  Porque é mecânico. 

É.   

  Prá aprender porcentagem 

tem que saber 1%, prá 

depois multiplicar pelo 1%, 

tem uma regrinha. E aí, na 

hora que tem que 

aprofundar, você tem uma 

dificuldade, aí você não 

consegue fazer relação. 

Porque você não aprende o 

porquê. 

Aham.   

 

 

De 40% do salário dele. 

Então esse trabalhador aqui, 

ele tem uma defasagem de 

40% no salário. 

Não! Eu disse que é de 28%.  

 

  

(Risos). 

Vamos fazer em dupla?  

(Risos). 

Pode continuar na sua, aqui 

(referindo-se a MGf(37;10), 

para resolver o problema 3). 

Eu só vou encasquetar com 

o PMm(43;7) agora, na boa. 

PMm(43;7), vamos pegar 

todos eles, vamos começar 

lá pelo primeiro.  

Eu percebi que você usou 
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regra de três para resolver 

os três. Existiria outra 

maneira de resolver ou 

outras maneiras de 

resolver? 

Você consegue ver outras 

maneiras de resolver? 

 (Outros registros para 

solucionar o problema 1). 

É, eu faria assim.  

Eu vou fazer do jeito que 

meu pai me ensinou, então. 

 

Na boa.  Caramba, já descobrimos o 

jeito da gente, o jeito da 

escola, agora o jeito do pai. 

 

 

 

(Registrou): 

2   x   3   =   6          60,00 

reais. 

 

 

200     30    1000 = 10 

                     100 

 

 

É. 

É assim que meu pai faria. 

Duas vezes três, seis, 

próximo, sessenta reais. 

 

Por que é que você colocou 

o 200 e o 30 aqui? 

  

 Não. O 2 que é do 200 e o 3 

do 30. 

 

Ah! 

Por que é que de 6 ele 

passou para 60? 

  

 Pois é. Porque o 30 é  



 

  82 

próximo de 100, aí eu faço 

assim, oh: esse, esse e esse 

(indicando para os dois zeros 

do 200 e o zero do 30) e vai 

dar mil. Aí, 1.000 como é 

dividido por 100, divide por 

100, vai dar 10, (indicando o 

registro da operação 

efetuada), então tem que 

multiplicar esse daqui 

(indicando para o 6) por 10. 

Ah! Legal.   

 Foi meu pai que me ensinou. 

(Risos). 

 

Se ele pegasse o 200 por 30, 

daria 6000 aqui. 

  

 Não, eu só peguei o zero. Ele 

faz assim: 200 e 30 tem três. 

 

Três zeros.   

 Três zeros. Como é por 100, 

fica um zero só. Então faço o 

cálculo. 

 

Legal. Essa eu nunca tinha 

aprendido fazer. 

  

 Mesmo?  

Essa não. Desse jeito que 

está ali, não. 

  

 Quer mais alguma outra?  

Eu quero que você faça de 

maneiras diferentes. 

  

 Tá bom.  
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 (Fez os seguintes registros): 

1% _____ 2,00 reais 

2% _____ 4,00      200   100 

3% _____ 6,00                2 

30% ____ 60,00 

 

 Assim que eu ensino meus  

alunos. 

 

Aham.   

 O por cento que dá 2.  

Fazer o cálculo de 200 por 

100 (200 : 100). Vai dar 2. 

Aí esse 2 é 1%, que é o 

caminho de MGf(37;10). Aí, 

2% é o dobro, 2 dá 4, 3 dá 6, 

colocando 30, justifica o 60. 

Trabalho com a divisão e a 

proporção prá mostrar prá 

eles que porcentagem é em 

cima disso. 

(Registro da solução do 

problema 3): 

8% _______ 40 

100% _____  x 

8x = 4000 

x = 4000 

          8 

x = 500 

 

Será que existem outras 

maneiras, PMm(43;7)? 

  

 Ai Jesus!  

 (Efetuou os seguintes 

registros): 

30% = 30/100 

200 x  30   = 6000 = 60 

100 

 

200 x 0,3 = 60 

 

200 ___________ 100% 

  60 ___________ 30% 
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Y = 200 + 30 x 

                 100 

Y= salário + % aumento  

Não! 

Y = %x      Y = ax 

Y = aumento 

a = % aplicada sobre o 

salário 

x = salário 

Y = ax 

Y = 30% . 200 

Y =  30 . 200 

       100 

Y = 0,3 . 200 

Y = 60,00. 

 

Por que é que você não sabe 

se é isso? 

 Ah, não sei, Idemar, se é 

isso! 

Não sei, porque eu não sei 

matemática. Só por isso. 

(Risos). (Risos). (Risos). 

Mas me conta como é que 

você pensou. 

  

  Eu pensei assim, oh: o que é 

que ele me deu de 

informação? Que 8% tem 40 

reais. Então, queria 100% do 

salário dele. Quanto que 

seria então? 

Aham. 

Legal. 

  

  Proporção. 

Então, qual devia ser o 

salário do sujeito? 
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  500 reais. 

500 reais. Na boa.   

(O pesquisador agradeceu a 

contribuição dos 

professores e deu por 

encerrada a entrevista). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS 

COLETADOS NO ESTUDO IV: Quatro duplas de alunos 



 

  

Quadro 4 PROTOCOLO DA TRANSCRIÇÃO DOS DADOS COLETADOS NO 

ESTUDO IV: Quatro duplas de alunos 

PRIMEIRA DUPLA 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante EPm(22;11) Participante LAf(35;5) 

(Solicitou que os 

participantes preenchessem 

os dados: nome; data de 

nascimento; e data da 

realização da entrevista -  

20/09/04). 

Vou fazer a leitura do 

problema 1 e vocês vão 

resolver do jeito que estão 

pensando. Se vocês não 

entenderem o que o 

problema está dizendo, me 

perguntem. Eu quero que 

vocês resolvam do jeito que 

vocês sabem. Se vocês 

conseguirem resolver de 

dois ou três jeitos 

diferentes, melhor ainda. Se 

conseguirem resolver só de 

um jeito, não tem problema. 

Depois que vocês 

resolverem, conversaremos 

sobre ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 1 

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 



 

  

Pesquisador Participante EPm(22;11) Participante LAf(35;5) 

(Fez a leitura do problema 

1). 

Compreenderam? Ele deu o 

salário, 30% de aumento, 

perguntou o aumento. Então 

fiquem à vontade e tentem 

resolver. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Passou um determinado tempo 

pensando sobre o problema, 

registrou em sua folha): 

200,00. 

 

(Olhou para o número e 

abandonou. Fez a seguinte 

operação): 

00,20 

x   30 

  00,00 

00,60 – 

006,00 

(Passou um tempo 

pensando sobre o 

problema e efetuou a 

seguinte operação): 

30 

- 18     6, 0 0 

 Faz muito tempo que eu não 

faço mais problema de 

porcentagem. 

 

Não faz mal, isso não é 

problema. 

  

Querem que eu leia de novo   



 

  

para ver se vocês entendem 

melhor? 

 

 

 (Fez a leitura do problema).  

(Por alguns instantes houve 

silêncio). 

Então vamos ver. O que é 

que o problema está dizendo. 

O que é que o problema deu? 

  

  Ele deu um valor de 200. 

Isto.   

  Diz que deu um aumento 

de 30%. 

Isto.   

  De quantos reais seria 

este aumento? 

Dá prá dizer que é um 

aumento de 60 reais. 

Como é que você pensou 

para dizer que é 60? 

  

  Pegar esse 200 e dividir 

por 30 prá saber este 

aumento. 

Por que dividir por 30?   

  Prá ver o aumento. 

200 dividido por 30 dá 

quanto? 

  

  Eu pego o 200 e divido 

ele por 30, prá ver quanto 

é que deu. (Indicando a 

operação efetuada). 

E, no seu caso, quanto é que 

deu? 

  



 

  

  60. 

E 200 divididos por 30 dá 

60? 

  

  (Silêncio). 

Se você tem R$ 200,00 para 

dividir para 30 pessoas, dá 

R$ 60,00 para cada uma? 

  

  Não. 

(Voltou-se para EPm(22;11) 

e pergunta): 

Como é que você pensou? 

  

 Eu fiz 200 vezes 30 (referindo-

se a operação efetuada). 

 

200 vezes 30. Ok. Deu 

quanto? 

  

 600.  

600 é o aumento?   

 Aí é que tá, né?  

O que é que você acha?   

 Pela minha conta deu. Ainda 

tenho dúvida. 

 

Tá. Qual é a sua dúvida?   

 Minha dúvida, porque eu acho 

que não está certo. 

 

Porque você acha que não 

está certo? 

  

 Porque 600 é muito alto.  

Ok. Legal. Gostei disso. 

(Voltou-se para LAf(35;5) e 

pergunta). 

O que é que você acha da 

resposta de EPm(22;11), de 

  



 

  

600? 

  É muito. Ele multiplicou 

isso aí. 

Ok. Você me falou que é R$ 

600,00 (referindo-se a 

EPm(22;11)) e LAf(35;5) me 

falou  que é R$ 60,00. E aí, 

quem é que está certo? 

  

  Se aumentou 30%?! 

Se aumentou 30%. 

O que é que significa 30%? 

(Referindo-se a Laf(35;5)). 

  

  Um aumento, no caso, de 

3% do que ele ganha. 

Não é 30% do que ele 

ganha? 

  

  É 30. É 30. 

Então?   

  10% de 200 seria R$ 

10,00. 

10% de 200 é quanto?   

  R$ 10,00. Não, espera aí, 

dar ...  

(Ficou pensando).  

%? Vai dá...  

(A resposta não veio). 

Revisando (falando com 

EPm(22;11), enquanto 

LAf(35;5) ia pensando):  

O que significa 30%? O que 

quer dizer 30%? 

  

 Agora fiquei mudo. Não sei nem  



 

  

te explicar o que significa 30%. 

Acho que o segredo está 

exatamente aí. O que é que 

significam as palavras “trinta 

por cento”? 

  

 Que ...  

(Ficou pensando. A resposta não 

veio). 

 

Eu não posso dizer que é 30 

de cada 100? 

  

  Pode, porque é 

porcentagem. 

Isto.   

 Por 100. Cada 100 pode 30.  

Cada 100, 30.   

 Cada 100 pode botar 30.  

Ok. 

Qual é o salário do cara? 

  

 200. 200. 

E se é 30%?   

  De 100? 

30%, 30 de 100. De 200 é 

quanto? 

  

 São 60. Ele acertou, né? 

(Referindo-se a LAf(35;5)). 

60. 

Sua resposta estava correta. 

60.  

(Referindo-se a reposta de 

LAf(35;5)).  

Veja bem, como é que a 

gente pode fazer uma conta, 

para chegar aos R$ 60,00? 

 

 

 

 

Prá não tirar o 100. 

 



 

  

Usando o que a gente tem 

ali, 30% de 200? 

Como é que a gente pode 

fazer essa conta? 

 Como montar?  

  Aí é que está o nosso 

problema. A gente ... (fala 

EPm(22;11)). Não, não é. 

É que a gente não está 

acostumada a usar a 

porcentagem. 

Ok.   

  10% dá tanto, 20% dá 

tanto, 50%, tanto. A gente 

faz de cabeça, mas não 

está acostumado a montar 

no papel. 

Tá. Fala como é que você 

organizaria de cabeça, 30% 

de 200? 

  

  Eu faria assim: 10%, né? 

10% de 200 eu sei que vai 

dar 20. 

Ok.   

  Mais 20%, daria 40, mais 

30%, seria 60%. Aí, 10, 

10, 10, seria 60, aliás, 20, 

20, 20 daria 60. 



 

  

Ok. Então agora escreva o 

que você falou. Pode ser na 

forma de conta, ou como 

você me falou. Do jeito que 

consegue escrever o que 

falou. 

 (Fez as seguintes 

operações): 

200    10          200        10 

  00     20           00        20 

 

200    10 

  00    20 

(Em seguida fez a 

seguinte multiplicação):  Não pode apagar nada. Essa é a 

tua pesquisa. 

 

Isto. São estas coisas que vão 

dar os detalhes interessantes. 

Agora que você já sabe que 

são R$ 60,00, como é que 

você pensaria para me dizer 

que é R$ 60,00? Como é que 

você organizaria isso? 

  

 Agora o professor explicando, 

eu vou fazer pela porcentagem. 

 

Ok. Então como é que você 

faz? 

  

 Se fosse 20% e tivesse 300, eu 

faria de cabeça. Como o senhor 

explicou: cada 100 eu ia botar 

20. 

 

Ok.   

 Mas aí, se não tivesse 100, se 

fosse R$ 85,00? 

 

Como é que você ia fazer?   

 Aí, não sei. Não teria nem 

noção. 

 



 

  

Então, agora, vamos voltar 

aqui: 30% de 200, como é 

que você faria, de cabeça? 

  

 De cabeça?  

Isso.   

 Eu ia botar 2 vezes 30.  

Ok. Faz o que você me disse, 

do jeito que você consegue 

fazer. 

  

 30 vezes 2.  

 (Fez a seguinte operação): 

   30 

  x 2 

   60 

 

Ok. Por que é que você fez 

30 vezes 2? 

  

 Porque é 30% e 2 porque são 

200. 

 

Ok.   

 Porque são dois por cento, então 

são duas vezes 100. 

 

Ok. São duas vezes 100. 

Teria um outro jeito de 

fazer? 

  

 Eu aprendi a fazer assim.  

  (Escreveu): 

02,00 

x   30 

  0000 

06,00 – 

060,00 

 

Legal. Olha que coisa   



 

  

interessante que LAf(35;5) 

fez. Vamos ver o que tem de 

igual no que vocês fizeram. 

Conta para nós, LAf(35;5), 

como você fez. 

  Tá. Peguei 200, prá saber 

10% de 200, que seriam 

R$ 20,00. Aí, faço três 

vezes 200, dividido por 

10. Vou chegar a 20 cada 

um. Aí vou fazer 20 vezes 

3 igual a 60. 

Por que é que você fez vezes 

3? 

  

  Porque ele está pedindo 

30%. 

A gente sabe mais ou 

menos quanto é, mas na 

hora de botar no papel a 

montagem da conta, a 

gente se atrapalha. Mas 

teria um jeito de reduzir 

mais isso daí. 

Como é que você faria?   

  200 divididos por 30. 

Porcentagem. 

  (Fez a seguinte operação): 

200    30 

  12     60 

    0 

  (Enquanto efetuava a 



 

  

operação, falava):  

6 vezes 30, dar 180. 200, 

18. 18, vai dá 12. Como 

não tem mais nada prá 

abaixar, zero aqui 

(colocou 0 à direita do 6 – 

quociente). Fechou a 

conta. 

Agora eu vou brincar 

contigo: 

200 reais divididos para 30 

pessoas, você me disse que 

deu R$ 60,00 cada uma e 

que sobraram R$ 12,00 

ainda. 200 divididos por 30 

dá 60? Sobra 12? Depois 

você colocou o zero e disse 

que não sobra nada. Mas por 

que é que não sobra nada se 

aqui sobraram 12? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 Essa é a conta que eu aprendi: 

30 vezes 20 que dá 60. 

 

Deixa-me mudar a pergunta: 

30 vezes 20 dá 60? 

  

 Dá mais, dá 600.  

Por quê? 

E como é que você me disse 

que dava 60? 

  

 De cabeça, eu boto 20. Talvez, 

na hora de armar aqui eu fiz 

errado, mas, na cabeça, ficou 20. 

(Referindo-se a sua última 

 



 

  

operação). 

Deixa-me mostrar uma coisa 

para vocês. Vocês dois 

fizeram uma coisa bem 

certinha. Cada um do seu 

jeito, os dois acharam 60. 

Olha que coisa interessante: 

você fez 200 dividido por 10, 

deu 20 (referindo-se às 

operações efetuadas por 

LAf(35;5)), 200 dividido por 

10, deu 20, 200 dividido por 

10, deu 20. 20, 20, 20. 

Juntou os três 20, deu 60. 

Olha o que é que 

EPm(22;11) fez. EPm(22;11) 

disse assim: de cada 100, é 

30, como é 200, é dois 100. 

Dois 30 deu 60. 

Quem fez com menor 

trabalho?  

O LAf(35;5) fez: uma, duas, 

três, quatro operações. Você 

fez uma, mas para fazer esta 

uma, você teve que fazer 

30%, é 30 de 100, só 

multipliquei duas vezes. 

Então você pensou e não 

escreveu aqui, enquanto que 

você (referindo-se à 

LAf(35;5)), escreveu o que 

pensou. São dois jeitos de 

  



 

  

fazer que deram certo. 

Agora veja que coisa 

interessante: o segredo da 

porcentagem está onde? 

Perceber o que significa 

aquela taxa que está ali, 

30%. 

É 30 de cada 100. Então, é 

200, duas vezes 30, 60. 

Fechou. Como é que faz? 

Até poderia ter montado uma 

tabelinha: 30, 100; 30, 100. 

30 + 30, 60; 100 + 100, 200. 

Então, de 200 é 60.  

(Escreveu na folha de  

LAf(35;5)):  

30%             30   de    100 

                    30   de    100 

                 60,00        200 

  

 Também era um jeito de 

fazer, ou 30 vezes 2, que foi 

o que você fez (referindo-se 

a EPm(22;11)), ou ainda, 20 

vezes 3 (referindo-se a 

LAf(35;5)), que foi o jeito 

que você fez. 

E se fosse 30% de R$ 75,00 

(retomando a pergunta de 

EPm(22;11)? Foi falando e 

anotando na folha deste 

participante). 

  



 

  

Teríamos 30% de 75,00. 

30% significa 30 de 100, que 

significa 3 de cada 10. 10 

para 70, é só multiplicar por 

7. Isso significa que, se tem 

que multiplicar o 3 também 

por 7, temos 21. Mas 

queremos 30% de 75, ainda 

faltam R$ 5,00, que é metade 

de 10, então 10: 2, 5. Tem 

que dividir o 3 também por 

2, que é 1,5. Temos então 21 

+ 1,5 = 22,50, 70 + 5 = 

75,00. Isso significa que 

30% de R$ 75,00 são R$ 

22,50. 

(Anotações): 

30% de 75,00  

30                  100 

  3                      10 

x 7                    x 7 

70 

3:2 = 1,5                  10:2 = 5 

21 + 1,5                  70 + 5 =           

= 22,50                        75 

  

Problema 2 

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante EPm(22;11) Participante LAf(35;5) 

Quem faz a leitura do   



 

  

problema 2?  

 (Fez a leitura do problema).  

O que é que o problema diz?   

  Que o cara recebe R$ 

500,00 e está defasado em 

R$ 200,00. 

Tem certeza?   

 Defasado é o aumento. Não. Defasado é o que 

falta. Ele tinha que 

receber R$ 700,00. 

 Claro. Defasado é o que está 

faltando. 

 

Então, como é que se resolve 

este? 

  

 (Leu novamente o problema e 

fez a seguinte operação): 

100  

5 

000 

(Falou 500, 200 e 

registrou as seguintes 

divisões): 

500     200       500    200 

    0        4            1   2 

  (Olhou atentamente para 

o que fez e riscou sobre o 

feito e falou): 

Não pode ser isso. Tem 

alguma coisa errada. 

  (Fez uma nova operação): 

50  

410 

   0 

Por que você fez 500 

divididos por 200? 

  



 

  

(Referindo-se a LAf(35;5)). 

  Porque o salário dele é 

500 e a defasagem é 200.  

Ok. Mas o que você quer ver 

com a divisão de 250 por 50? 

  

  É que 250 é metade, 50%. 

Legal. Metade é 50%, o que 

corresponde a R$ 250,00. 

Então, é mais ou menos de 

50%? 

  

 Mais. Menos. 

Afinal, é mais ou menos de 

50%? O que você acha? 

(Referindo-se a EPm(22;11)). 

  

 Pensando bem, é menos. Menos. 

Por quê?   

 Porque 200 é menos da metade.  

Ok. É menos da metade, o 

que significa que é menos de 

50%. 

Mas é quanto? 

  

 É isso que eu queria saber.  

  Eu sei que é menos, mas 

não sei quanto que é. 

Então, vamos ver a conta que 

EPm(22;11) fez. Ele dividiu 

500 por 100, porque se trata 

de porcentagem, daí, obteve 

5. O que significa esse 5? 

  

 R$ 5,00. R$ 5,00. 

Em termos de porcentagem? 

Você não dividiu por 100? 

  



 

  

 Sim, então é 1%.  

Legal. Então escreve aí, o 

que você me disse. 

  

 (Escreveu): 

Um por cento é cinco. 

 

E 100% é quanto?  É tudo. 

E quanto que é tudo?   

  500. 

Ok. Então escreva aí, o que 

você me disse. 

  

  (Escreveu): 

100% 

250           50% 

 

100 

5 

 Tem que ser menos de 50%. 

Então é 40. 

 

Porquê?   

 Ah, isso eu não sei. Mas eu vou 

fazer uma conta aqui. 

 

  (Escreveu): 

40  

  40    120 

 100 

   80 

   00 

 

 45  

             1 

 

 40  



 

  

 x5 

200 

Agora nós temos 500 que é 

100%, 250 que é 50% e 

temos também 1% que é 5. 

Como é que vamos descobrir 

a porcentagem equivalente 

aos 200? 

  

 Achei. É 40.  

Por quê?   

 

 

Porque 40 vezes 5 dá o 200.  

Legal. É 40%.   

Agora vamos ver uma coisa 

interessante. Vocês não me 

disseram que 1% é R$ 5,00? 

  

 1% é R$ 5,00.  

A gente não poderia 

organizar uma tabela. Olha o 

que você escreveu aqui.  

(Indicando para a escrita – 

Um por cento é cinco).  

Como é que a gente poderia 

escrever a mesma coisa, 

usando a matemática?  

  

 Como?   

Então faça a tabela.   

 Com números.  

 (Escreveu): 

1%  = 5 

2%  = 10 

3% = 15 

 



 

  

4% = 20 

5% = 25 

6% = 30 

12% = 60 

18% = 90 

24% = 120 

30% = 150 

36% = 180 

42% = 210 

Passou. 

Passou. Passou quanto?   

 Passou 10.  

Passou 10, que é 2%. Mas 

você não tem 1%? 

  

 Tenho.  

E quanto é 1%?   

 5.  

Ok. Então, se você tirar 2% 

dos 42, vai ficar quanto? 

  

 40.  

E 40% é quanto?   

 200.  

Legal. 

Entendeu como LAf(35;5). 

fez? (Referindo-se a 

EPm(22;11)). 

LAf(35;5), explique para nós 

como você pensou para 

organizar a tabela. 

  

 (Explicou pela ordem como os 

números foram dispostos na 

tabela). 

 

 



 

  

LAf(35;5), entendeu como 

Epm(22;11) montou a tabela? 

  

  Agora sim. 

Muito bem. Vamos ver o 

problema 3. Este eu vou ler 

para vocês e depois a gente 

discute, para que vocês 

possam entender melhor. 

  

Problema 3 

Os trabalhadores contratados pelo comércio e pela indústria, por exemplo, têm direito ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto 

(salário bruto é o valor total da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a 

empresa tem de depositar mensalmente para um de seus funcionários é de R$ 40,00, qual é 

o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante EPm(22;11) Participante LAf(35;5) 

(Fez a leitura do problema). 

O que é que o problema 

fornece de dados e 

informações e o que ele 

pede? 

  

 Que o fundo da garantia é R$ 

40,00. 

8%. 

 

E o que mais?   

 O salário bruto é o total que ele 

recebe. 

 

Ok. O problema diz que o 

fundo de garantia é de 8% e 

que isso corresponde a R$ 

40,00, mas pede que se 

calcule o valor do salário do 

trabalhador. 

  



 

  

  O salário bruto. 

Legal. Então, como é que se 

calcula o valor do salário 

desse sujeito? 

(Ficou olhando para o problema 

por algum tempo e fez as 

seguintes operações): 

40 

x 8% 

320 

 

(Leu novamente o 

problema 

e fez a seguinte 

operação): 

40 

x 8 

320) 

 

Tá muito difícil. 

 320     8  

  00      40 

Esse aqui pegou. 

 

Vamos ver como é que vocês 

fizeram. 

  

 Eu quis saber o salário dele, daí, 

multipliquei 40 por 8, que é 8%. 

Deu que o salário é R$ 320,00. 

 

  Eu também achei 320, 

mas acho que é pouco. 

Tá bom. Então quanto é que 

você acha que é? 

  

 É que a gente começou agora a 

estudar porcentagem, com o 

professor PMm(43;7). Daí eu 

sei que tem que achar 1%, mas 

não consigo. 

 

  Não sei, mas acho que 

tem de ser mais. 

Então vamos lá. O que 

significa 8%?. 

  



 

  

 8%?  

Tá. 8% é equivalente a R$ 

40,00. Mas o que significa 

8%? Não é 8 a cada 100? 

  

 É. R$ 40,00. 

No primeiro problema nós 

não tínhamos 30%, que era 

30 de cada 100? No segundo, 

nós tínhamos R$ 500,00, que 

era 100%? O que é que este 

problema tem em comum 

com os outros dois? 

  

 A porcentagem.  

Ok. Como é que a gente 

calculou os outros dois? Será 

que não tem um jeito da 

gente encontrar a resposta 

dessa aqui? 

  

  Sim. 

 É isso que eu queria saber.  

 (Olhou para a tabela construída 

no problema 2 e inicia a 

construção de uma tabela e 

registrou): 

48% = 240      44% = 230 

54% =             48% = 250 

 

Olha que coisa interessante 

que EPm(22;11) está 

fazendo, mas tem um detalhe 

importante aí: quanto é 8%? 

  

  Salário. 

 8% é 40. 8% é 40.  



 

  

Ótimo. Então escreva aí.   

 (Registrou): 

8% é 40. 

 

Legal. Continue sua tabela.   

 16% = 80 

32% = 160 

64% = 320 

128% = 640 

 

 Passou.  

Passou quanto em termos de 

porcentagem? 

  

 28.  

Ok. E se você pegar o 

equivalente a 64% mais o 

32%, você já não tem 96%, 

que vai ser R$ 480,00? 

  

 Sim.  

Então escreva aí. 

 

(Registrou): 

96%          480 

 

Tá faltando 4%, não é isso?   

 Sim.  

Quanto é 8%?   

 40.  

E quanto que é 4%?   

 20.  

480 mais 20, dá quanto?   

 500.  

E 96% mais 4%?   

 O salário todo.  

Legal. Então qual é o salário 

desse sujeito? 

  

  Eu não faço nem idéia. 



 

  

Vou ler de novo. 

  (Fez a seguinte operação): 

400   100  

          0,4 

 R$ 500,00.  

 (Completou a tabela iniciada, 

ficando assim): 

96%        480 

 4%          20   

100%      500 

(Registrou): 

8% ____ 40,00 

 

Notem que, quando se trata 

de calcular porcentagem, é 

preciso ficar atento à taxa 

percentual e perceber o seu 

significado. Quando fazemos 

isso, usando uma tabela, 

chegamos ao resultado. Em 

alguns problemas, como é o 

caso do problema 2, tínhamos 

que descobrir a taxa. Nesse 

caso, é importante saber 

quem é o todo, ou o 100%. 

Daí, o uso da tabela facilita. 

  

 Mas tem um jeito mais fácil de 

se chegar no resultado. 

 

Com certeza, mas precisamos  

primeiro entender o que o 

problema dá e o que ele pede. 

O segredo está na taxa. 

  

  Sim. 

Não se preocupem,   



 

  

devagarzinho se chega lá. 

Nos próximos encontros 

vamos trabalhar mais 

questões, inclusive de outros 

assuntos. Com isso vocês vão 

vendo as diferentes 

possibilidades para resolver 

esse tipo de problema.  

  Mas não é fácil. 

De qualquer forma, preciso 

agradecer vocês pelas 

colaborações e dizer que me 

ajudaram um montão. É a 

partir da forma como vocês 

organizam as contas que nós, 

professores, vamos poder 

melhorar a forma de ensinar. 

Muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA DUPLA 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante GAm(54;0) Participante STf(45;8) 

(Orientou os participantes 

para que preenchessem os 

dados: nome; data de 

nascimento; data da 

entrevista – 21/09/04. 

Informou também que seus 

nomes serão substituídos por 

letras maiúscula – iniciais de 

seus nomes; seguida da idade 

– anos e meses). 

  



 

  

  Mas se alguém me 

identificar, não tem 

problema. 

Esta é uma opção para 

preservar a identidade das 

pessoas, porque muitas não 

gostam que seus nomes 

apareçam. Esta é uma 

questão de ética, uma forma 

que o pesquisador pode 

adotar para preservar seus 

sujeitos e se manter fiel às 

informações que lhe são 

prestadas. 

  

Problema 1 

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 

Pesquisador Participante GAm(54;0) Participante STf(45;8) 

Feito isso, eu gostaria que 

vocês resolvessem o 

problema 1. 

Quem lê? 

  

 

 

(Fez a leitura do 

problema). 

O que é que o problema diz?   

  No caso, 2003, mas nós 

estamos em 2004. 

Tá.   

  Então fez exatamente um 

ano. 

Já fez 1 ano. Mas veja bem, 

tem uma hipótese: em 2003 o 

  



 

  

salário mínimo era de 200. 

Era de 200 e se tivesse 

sofrido um aumento de 30%, 

de quantos reais teria sido o 

aumento? 

  No ano ou durante esse 

tempo todo? 

 R$ 60,00.  

Não. Calma lá.  

Já falo (referindo-se a 

GAm(54;0)). 

Olhe aqui, oh. Primeiro 

precisamos entender. 

A idéia é a seguinte: o salário 

era de 200, se ele tivesse 

sofrido um aumento de 30%, 

quanto teria sido o aumento? 

  

 

 

Sim. 

 

  R$ 60,00. 

Tá. 

GAm(54;0) já tinha falado 

que era de R$ 60,00. Como 

GAm(54;0) fez para achar R$ 

60,00? 

  

 Na prática. Assim, 200, se fosse 

10, seria 20. Como é 30, 3 

vezes, seria 60. 

 

  Eu faço 3 vezes 2.  

Usei a multiplicação. 

Legal. 

3 vezes 2.  

Por que é que você faz 3 

vezes 2, se é 200 e 30? 

  



 

  

  Porque 3 vezes 2 é 6, 

então vou fazer a 

porcentagem, que é 30%. 

Ok.   

  Porque 1 inteiro é 20. 

Uma parte inteira. Certo. 

Então 3 vezes 2, 6. 

Ok. Legal. Então eu gostaria 

que vocês fizessem a 

continha do que me disseram. 

  

  (Fez a seguinte operação): 

200,00 

x  3 0    

60,00 

 Não sei fazer.  

Tá. GAm(54;0) disse que não 

sabe fazer a conta. 

  

  Sabe. No caso, como você 

fez a conta na tua cabeça? 

Falado. Fala. Já que tu 

não consegue escrever, 

então fala. 

Na tua cabeça.   

 Eu fiz assim: 200, se fosse 10%, 

seria 20. 

Como é 30, é 3 vezes 20, que dá 

60. 

 

É 

 

 

Então, bota 20. Fez a 

mesma coisa que eu. Fiz o 

inteiro. Ele dividiu (60). 

Ele dividiu e fez vezes. A 

mesma coisa que eu. Só 

que eu cheguei a um 

denominador comum só 



 

  

com o 2, que é um 

número inteiro. 

 Eu usei aqui 60 (referindo-se a 

primeira parte de sua operação 

200 x 3 = 600). 

 

 200 

 x 3 

600 

(Operação esta alterada por 

STf(45;8), ficando assim): 

200 

 x 30 

60,00 

Se fizesse uma conta eu 

eliminaria esses dois 

zeros aqui (indicando para 

dois zeros após a vírgula 

nos 20,00, que já haviam 

sido riscados). Elimino 

esse 3 aqui (referindo ao 

zero do 30, que já havia 

sido riscado).  

  Entendeu? Esse zero aqui. 

Baixo esses dois zeros. 

Esse zero aqui boto prá cá 

(referindo-se ao zero do 

número 60). Faço 3 vezes 

zero, 3 vezes zero, 3 

vezes 2 (indicando, na 

operação, o valor de 

60,00). 

Ok. 200 vezes 3. Deu 

quanto? 

  

 600.  

Legal. E quanto é que deu 

então, 200 vezes 3? É isso. 

Quanto é que deu? 

(Referindo-se a GAm(54;0)). 

  

 Ficou 600, né?  

Ficou 600. O que é que   



 

  

precisa fazer para deixar 60? 

O GAm(54;0) disse que é 60 

e está correto. 

 Tenho que deixar 60.  

O 60 que GAm(54;0) me 

falou está correto: se fosse 

10% de 200, seria 20. 3 vezes 

20, 60. Que foi o que 

GAm(54;0) me disse.  

  

  O que é que está faltando 

ali, GAm(54;0)? Uma 

vírgula e um zero.  

(Acrescentou na operação 

de GAm(54;0) o zero 

após o 3, ficando 30; mais 

um zero no resultado, 

ficando 6000 e a vírgula, 

indicando 60,00. 

Retomou sua explicação 

anterior, relativa à 

multiplicação de 200 por 

3). 

STf(45;8), será que teria um 

outro jeito de fazer esta 

conta? 

  

  Dividindo. 

Como? 

GAm(54;0), STf(45;8) disse 

que tem outro jeito. 

Dividindo. Vamos ver como 

é que STf(45;8) faz. 

  

  Eu faço dividido por 10, 



 

  

que dá duas vezes. Duas 

vezes 10, 20. Baixo o 

zero, zero. É 20. Certo?  

Isso.   

  Agora, vezes 3. Que é a 

mesma coisa. 

   

 

 

 

 

 

 

 (Escreveu): 

30  

(Eliminou o zero).  

Eu elimino esse zero, 

ponho esse prá baixo, esse 

prá baixo (os zeros após a 

vírgula do 20,00). Três 

vezes zero (escreveu 0 e 3 

vezes dois, 6, 60,00, 

conforme operações a 

seguir): 

200   10    

 200        20,00 

               x 30 

                60,00 

Por que é que você dividiu 

200 por 10?  

  

  Porque 1 é sempre inteiro. 

Ah!   



 

  

 

 

 

 

Ham.  

 

(Enquanto STf(45;8) contava a 

história das pombas e efetuava 

seus registros, GAm(54;0) fez a 

operação): 

200    10  

00      20 

É igual a continha, só prá 

entender, aquela das 

pombas lá. Não dava de 

fazer inteiro, então eu fiz 

...  

 

 

 

Isto.  

 

Certo. Dá para continuar a 

conta? 

 

Fazia muito tempo que eu não 

fazia divisão. Eu não me 

recordava era da vírgula. 2 

vezes 10, 20. 20 para 20 nada. 

Aí baixei o zero, boto o zero 

aqui (Ficando 20 no divisor, 

coloca vírgula entre o 2 e o 

zero). 

(Passou a contar uma 

história que havia contado 

em sala de aula, ao 

mesmo tempo em que fez 

registros para indicar as 

operações efetuadas para 

resolver o problema). 

Não. Não vai vírgula. Aqui o 

senhor está trabalhando com 

número, como se trata de 

dinheiro, vai a vírgula, zero, 

zero.  

 Vai vírgula aqui 

(indicando que ela vai à 

direita do zero e escreveu 

os dois zeros, perfazendo 

20,00). 

 Ah! Do cruzeiro. Quando se monta a conta 

GAm(54;0), vai vírgula, 

zero, zero aqui 

(colocando a vírgula e os 

dois zeros à direita do 

200, ficando 200,00). 

 (Sua operação ficou assim): 

200    10  

00      20,00 

            x 30 

            60,00 

 

 

 

 

 



 

  

Deixa-me falar uma coisinha 

para vocês, bem interessante, 

e aí vamos ver o que vocês 

me dizem. 

Teve uma pessoa que fez essa 

mesma conta, 30%. Ela me 

disse o seguinte: “Bom, 30%, 

então eu tenho que dividir 

por 100, porque é 

porcentagem. Então eu 

divido 200 por 100, que dá 2. 

Como é 30%, eu faço 2 vezes 

30, que dá 60”. Ela também 

chegou no 60, só de outro 

jeito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

É verdade. 

  Ela fez 200 divido por 

100. 

Isto.   

  Que daria duas vezes não 

sobraria nada.  

Isto.   

Vezes 30.  Aí, vezes 30 ... Vou 

colocar prá baixo aqui, tá? 

Duas vezes 3, 6. Daria 60. 

Isto. 

 

 

 (Fez as seguintes 

operações): 

200    100  

000       2 

            x 30 

               60 

Esse jeito está certo?   

  Sendo número inteiro, 



 

  

sim. Está certo,  sabe por 

quê? 

Ham.   

  De qualquer forma é 

número inteiro. 1 é 

inteiro, desde que ele seja: 

1; 1.000; 100; 10. Ele é 

um inteiro. 

Legal. Está beleza. 

Será que teria outro jeito de 

fazer?  

(Foi informado que não devia 

apagar). 

 

(Fez menção de apagar a última 

conta que havia feito). 

 

  Outro jeito? 

É.   

  Eu fazia de cabeça.  

Ok. 

 

 

 

 

Ok. 

 

 

 

 

Outro jeito de fazer. 

 

 

É, 200, como ele é inteiro, 

vamos separar 2, divido 

por 100. Vamos fazer 

sobre 100. R$ 100,00. É 

igual a R$ 30,00, 30% e 

sobra 70, mais 100 é igual 

a 30, que daria 14 e 60, 

que daria duzentos. 

  (Fez o seguinte registro): 

100 =    30        70 

100 =   30        70 

             60      140 

Esse é outro jeito de fazer. 

De 100 é 30, de 100 é 30. 30 

mais 30, 60. O aumento é de 

  



 

  

quanto? De R$ 60,00. 

 Por que esse 70 aqui?  

  Porque 70 mais 70 

GAm(54;0), é 140 e com 

mais 60 é 200. 

É o que sobrou. Veja bem, de 

100, ela pegou 30, sobrou 70. 

Do outro 100, ela pegou 30 

também, sobrou 70. 

  

  Essa é a prova real da 

conta. 

Aí, STf(45;8) queria ver se ia 

bater. A prova real que 

STf(45;8) está chamando. 

  

 Somou os dois.  

  Exatamente, a 

porcentagem e o valor 

que sobrou, tem que dar o 

mesmo valor do salário. 

Correto. Então eu vou ter 

mais o salário, que é 200, 

mais 60, que é igual a 

30%, que são R$ 260,00. 

  (Registrou em sua folha): 

           30% 

200 + 60 = 260,00 

Legal. Tranquilinho. Vocês 

estão muito bons. 

(Conversas = confetes). 

  



 

  

Problema 3 

Os trabalhadores contratados pelo comércio e pela indústria, por exemplo, têm direito ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto 

(salário bruto é o valor total da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a 

empresa tem de depositar mensalmente para um de seus funcionários é de R$ 40,00, qual é 

o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante GAm(54;0) Participante STf(45;8) 

Agora eu gostaria que vocês 

olhassem este outro 

problema, que na verdade é o 

problema 3. Vamos ler o 

problema?  

O que é que o problema deu e 

o que é que o problema pede? 

  

  (Fez a leitura do 

problema). 

Ah tá. Então veja bem. O 

problema está dizendo que a 

empresa tem que depositar o 

fundo de garantia, que é 8% 

do salário do cara. Esse 

mesmo problema diz que 

uma pessoa recebe R$ 40,00, 

que é equivalente aos 8%. 

Então ela quer saber qual o 

salário que a pessoa recebe. 

  

 

 

 

 

 

 

Ele pede que eu veja: de 

40, eu tenho que achar o 

valor que saiu R$ 800,00. 

8%. 

 Mensalmente a empresa tem 

que depositar para seu 

funcionário 40. 40 é o que ele 

ganha, 40 por mês.  

 



 

  

Não. 40 é o que a empresa 

deposita. 

  

 Que é os 8%.  

Que é os 8%. Aí a pergunta 

é: qual é o salário do cara? 

  

 Ah! Qual é o salário do cara?!  

Qual é o salário do cara!   

 Aí o bicho pega.  

Por que é que o bicho pega, 

GAm(54;0)? 

  

  Não, tu faz de cor, porque 

eu sei que tu sabes. 

Aquela tua prática, aquela 

que tu usa. 

  (Fez as seguintes 

operações): 

40 

x8 

320 

 

320    8  

32       40,00 

00 

Então vamos discutir como 

STf(45;8) está pensando e 

vamos discutir a resposta. 

STf(45;8), como é que você 

pensou?  

  

  Eu penso que prá chegar 

no valor  total, eu tenho 

que fazer vezes. 8 vezes 



 

  

4, 32. 320. Que seria 320 

dividido por 8, que seria 

isso, daria R$ 40,00. 

Tá. Veja bem: 8%.   

 Mas se eu fizer 40 vezes 2.  

Por que, GAm(54;0), 40 

vezes 2? 

  

 Ele deposita 40 por mês, né?  

É. Ela deposita 40 por mês, 

que é 8%. 

  

 Daí o salário bruto não tem 

nada a ver com só esse aí, né? 

8% sobre. 

 

8% sobre o bruto. 

Qual é o valor do salário do 

cara? 

  

  Aí, qual é o valor do 

salário bruto. Tá. Ah, a 

coisa é diferente agora. 

320 ele já ganha 40. Tá 

certo.  

 8%, 40.  

Isso.   

 8 vezes 8 vai ver os 8%.  

Não. Os 8% é 40.    

 É 40.  

8% é 40, ele está dizendo aí, 

não é? Agora, eu quero saber 

quanto é que é o salário todo. 

  

 O salário todo ...  

Isto.   

  É de 40. Qual é o valor do 



 

  

salário bruto desse 

trabalhador ... (relendo o 

problema). Agora tem que 

saber: é o empregador que 

paga ou é o funcionário 

que paga? 

É o empregador que paga. 

Mas ele paga sobre o salário 

bruto dele. 

  

  Vamos fazer isso em 100. 

Vai dar R$ 8,00; R$ 8,00 

... que é igual 92, 92, ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (Fai registrando): 

100               8  -        92 

100               8  -        92 

100               8  -        92 

100               8            276 

+         (duas vez 8)       

1.60 

                             277,60 

100     -   8   =  92 

 

 368 

+ 40 

408,00 

Não, ele não tira. Ele paga o 

salário do cara e deposita. 

  

 (Fez o seguinte registro): 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

Se o empregador, tem que 

tirar do salário bruto dele, 

do funcionário, então o 

salário bruto é de R$ 

408,00. 



 

  

100     -   8   =  92 

              40     460 

                     + 40 

                       500 

 

 

 Tá. Ele paga o salário do 

homem e deposita os 

R$40,00. 

Isto.   

  Mas ele tira do bruto. 

Não. Ele não tira. Ele 

deposita. Ele tem que 

depositar, porque é em cima 

do salário bruto do cara. 

  

  Tá, mas ele tem que ter 

um salário bruto prá tirar 

os 40%. Vamos supor: eu 

tenho um empregado. Tá, 

eu pago ele 400 por mês. 

Daí eu tenho que tirar 

desses 400 que vou pagar 

prá ele, 40 e dar prá ele o 

restante. 

Não. Você paga os 400 dele. 

Dá os 400 para ele e deposita 

mais os 8%, em cima dos 

400, lá no banco. É você que 

tem que depositar lá no banco 

os 8%. 

  

  Ah, tá. Então é a firma 

que paga os 8%. 

Isto.   

  É porque eu nunca passei 



 

  

por esse problema. Já 

trabalhei, mas nunca me 

pagaram, então nem sei 

como é que funciona, 

porque nunca tinha nada 

lá.  

Ok. Agora deixa eu ajudar. 

Você fez uma coisa muito 

interessante e que só falta um 

“tiquinho” assim para dar a 

resposta.  

  

 

Tá. 

  Não. Se realmente ele dá 

os 40%, entendeu, o 

salário dele é 320. 

Que ver que coisa 

interessante que você fez? 

Olha que interessante: 8%, 

significa 8 de cada 100, não é 

isso? 

  

  Sim. 

GAm(54;0), posso dizer que 

8% é 8 de cada 100? 

  

 8 de cada 100.  

8 de cada 100. Então olha 

aqui (indicando para sua 

tabela): 8 de 100, 8 de 100, 

.... 

Quantos 8 você tem aqui? 

Um, dois, três, quatro, cinco. 

Você me disse que era 40 

aqui. 

Esses 8 de cada 100 são os 

  



 

  

R$ 40,00 que a empresa 

depositou. Então, qual é o 

salário do cara? 

  São R$ 400,00. 

Não. Olha: um, dois, três, 

quatro, cinco (indicando para 

cada um dos 100 da tabela), 

R$ 500,00. 

  

 

 

Tá, R$ 500,00. 

  Não, eu estou pensando 

que ele tirou desse valor. 

Não, eu me enganei 

porque eu separei a conta. 

Isto, foi aí que você embolou.   

 São cinco 100.  

Claro. São cinco 100. 

Estava faltando um 100 em 

sua tabela (referindo-se à 

tabela de STf(45;8)). 

 (Organizou a seguinte 

tabela: 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

100     -   8   =  92 

              40     460 

                     + 40 

                       500 

Então, qual é o salário do 

cara? 

  

  R$ 500,00. 

Pronto, você já descobriu.   

 Eu vou ter que ver um pouco 

mais prá pegar melhor. 

 

  Claro, porque o 

GAm(54;0) faz do teu 



 

  

jeito e esse é outro. 

GAm(54;0), quer ver onde 

está o segredo da 

porcentagem? É saber o que 

significa essa taxa percentual.  

O que é que você tem aqui 

(indicando para o problema 

3)?  8%, 8 de cada 100. 

 

 

Sim. 

 

 É o que eu estou vendo aqui. 

É porque quando dá 10, 20% 

fica mais simples. Agora dando 

6, 7,  8, muda de figura. 

 

Viram que coisa interessante: 

precisa ver o que é que o 

problema deu e o que é que 

ele pede, além de perceber 

que se trata de porcentagem. 

  

 Que vem do 100.  

Que vem do 100.   

Problema 2 

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante GAm(54;0) Participante STf(45;8) 

Então, agora nós temos um 

terceiro problema, que na 

verdade é o problema 2. 

  

  (Fez a leitura do 

problema). 

Primeiro vamos entender o 

problema. O que é que o 

problema está dando e o que 

  



 

  

ele pergunta. 

  O trabalhador. Ele está 

pagando 500, mas era prá 

ter tido um aumento de 

200, na verdade. 

 De 200, na real.  

  Ele já está ganhando 500. 

É isso? 

É.   

  E ele está defasado em R$ 

200,00. O que é que é R$ 

200,00, do 500, em 

porcentagem? 

Isso. Exatamente. Aí é que 

está o segredo: e que é que é 

o 200, do 500, em 

porcentagem. Então, só para 

organizar: o cara recebe 500, 

o salário está defasado em 

200. Não significa que ele 

perdeu 200, porque ele nunca 

recebeu. Ele tinha que 

receber, mas não está 

recebendo. 

  

  Quanto ele deixou de 

receber, em porcentagem? 

Isso. Quanto que ele deixou 

de receber, em porcentagem. 

  

  É, em porcentagem. 

Isso, vai.   

 

 

 Se 500, vamos fazer por 

mil inteiro. 



 

  

 

Ok. 

1.000 inteiro. Vamos 

supor 10%, que seria 

igual a 100. 100 mais 500 

é igual a 50. 

 

 

 

 

 

Certo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso, que é 50%. 

 

 

 

 

 

 

550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É 5. 

 

 

50% 

 

 

 (Foi efetuando o registro 

na forma de tabela, 

conforme consta a 

seguir).  

5 x 2  10. Ele deixou de 

receber na verdade ... 500 

dividido por 10 dá 50. 

250 daria 50% do salário 

dele. Então, ele deixou de 

receber, na verdade, se 

fosse 100 ... Se fosse 

100%, igual a 500. 50%, é 

igual 250, tá. Então 

vamos tirar esse 50 aqui. 

25%. Quanto que é 10% 

de 50? É R$ 5,00. 5.  

Vamos ver ... Vai bater 

isso aqui? Vezes, tem que 

dar 200 ou a divisão desse 

tem dar 500, ou vezes, 

tem que dar 500. 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 100. 

Dá 250. R$ 250,00 (foii 

contando nos dedos).  

  50%. Só que tem que ser 

200, que seria ... 

Tirando 50 ... 

Tirando esse 50 aqui   



 

  

(mostrando em sua tabela: 50     

10%    = 50) você tem que 

tirar quanto por cento? 

  Tem que tirar 10%. 

Ok.    

Então?   

  50 mais 10, 60% 

Não.   

  Não? 

Você tirou.  40%. 

40%.   

  Exato.  

(Fez os seguintes 

registros): 

  1000     10%   = 100  : 2  

500 

500       10%   = 50 

50         10%   = 50 

500     100 = 500 

   x               5,0  = 2,50,00 

 Olha o que é que STf(45;8) 

fez. Olhe aqui (referindo-se a 

GAm(54;0)). STf(45;8) 

começou assim: (mostrando a 

tabela) 1.000, 10% é 100; 

500, 10% é 50.  

Ok. Então, 100% é 500; 50% 

é 250. Aí, STf(45;8) disse 

que tinha que tirar o 50.  

O 50 é quanto?  

É 10% de 500.  

  



 

  

Então, tirou 50, deu quanto? 

200. 

  50, igual 10%, né? 

Isto.   

  Aliás, R$ 50,00: 10% que 

é igual a 10.  

Não.   

  Aliás, é 5.  

 250 tirou 50!  

Que era o 200 que ele estava 

pedindo. 

  

 Deu 200, né?  

Isso. Daí, do 50%, STf(45;8), 

tirou 10%, que deu 40%. Daí, 

STf(45;8) me disse que é 

40%.  

Entendeu, GAm(54;0)? 

  

Defasagem de 40%. Defasagem de 40. A gente está fazendo 

assim, GAm(54;0), oh. 

Conta de dividir. 

  (Escreveu):   

500    40 

 40.  

Por que é que você vai 

dividir por 40? 

  



 

  

 Como é que você já sabia que 

era os 40? 

 

  Não. Para tirar a prova 

real. 

E se você não soubesse que 

era 40%? 

  

  Se eu não soubesse ... 

Isso.   

  Ah, eu ia dividindo de 

cabeça até dar certo. 

Tá. E se você dividisse 500 

por 100,  daria quanto? 

  

  500 por 100 dá 5. 

Dá 5. E de 5 prá chegar a 

200, precisa quanto?  

  

  Precisa 195. 

Isso dá quantas vezes o 5?   

  Dá 20, 40 vezes. 

  (Escreveu): 

500 : 100 = 5 

                  40 x 

                    5 

40 vezes. Que é o 40%. 

Então faz aqui (indicando 

para a folha) 500 dividido por 

100, que vai dar quanto?  

  

  5 para 200? 

5 para 200.   

  40 vezes. 

40 vezes.   

 5, 200?  

Que é o 40%.   



 

  

 Vou ter que ir somando.  

É. Quantos 5 você precisa 

para chegar em 200? 

  

Então vai lá, como é que o 

senhor faria? 

 Faz na tua cabeça e fala, 

se tu não consegue 

escrever.  

 10, dá 50.  

Isso. 10 dá 50, mais 10, dá 

outros 50, já deu 100. 20 deu 

100, mais 20 dá mais 100. 20 

mais 20, 40, que são os 40%. 

100 mais 100, 200, que é a 

defasagem de R$ 500,00. 

  

 40.  

Tranquilinho. Era isso que eu 

precisava de vocês.  

Muito obrigado. 

  

   

TERCEIRA DUPLA 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante SCf(54;11) Participante ELm(37;11) 

Primeiro eu gostaria que 

vocês colocassem, na folha: o 

nome de vocês, a data de 

nascimento  e depois a data 

de hoje – 21/09/04. 

  

Problema 1 

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 

Pesquisador Participante SCf(54;11) Participante ELm(37;11) 

(Fez a leitura do problema).   



 

  

  Qual seria o aumento? Então 

seria ... Daí temos que pegar, 

para fazer 1% ... Temos que 

pegar 200 e dividir por 100. 

Duzentos. Daí não precisa 

botar os reais porque nós 

vamos fazer a divisão. Cento. 

  (Fez o seguinte registro): 

200     100  

             2 = 1%  

         x  3  

             60,00 
  

 

 

 

Vezes 3. 

(Foi falando enquanto 

escrevia a resposta):  

Aqui nós podemos cortar os 

dois zeros, que fica 2%. Prá 

saber o trinta, fazemos vezes 

3. 

3 x 2, 6. 

 (Fez os seguintes registros): 

200 : 100 = 2,00 

3 x 2 = 60,00 

 

Feito. Então me diz: por que 

você dividiu por 100? 

  

 Achar 1%. 

Vai dar 2%. 

 R$ 2,00. 

 

Isto.   

  

 

Vezes 30. 

Prá achar 1%. Porque aí eu 

sei que 1% de 200, vai dar ... 

Não. Vai dar R$ 2,00.  

 Dá R$ 60,00 de aumento.  



 

  

Certo.   

  Como ele pede 30%, eu faço 

vezes 3, que está 

representando o 30. Que vai 

... 

Existe outro jeito de fazer 

isso? 

  

 Eu faço com a regrinha que 

o professor PMm(43;7) deu, 

aí eu vou fazendo. Às vezes 

eu faço desse outro jeito 

aqui. 

 

 

 

Eu conheço este. 

  (Registrou): 

  3 

x 2 

60,00 

 

 

Agora tem uma coisa 

interessante. O que é que 

significa 30%? 

  

 A terceira parte dos R$ 

200,00. 

30% é a terceira parte de 

100. 

A terceira parte!   

  Não. É a terceira parte de 10. 

Não é isto? 

Será? (Leu novamente o 

problema). 

 

  É uma parte dividido em três. 

 Mas daí, 10, 20, 30.  

Deixe-me ver se eu me faço 

entender: o que querem dizer 

as palavras “trinta por 

cento”? 

  



 

  

 Três vezes mais, né? 30. É a 

terceira parte. É a 

porcentagem, é 30%. 

É a terceira parte de 100.  

 

Quanto é que é a terceira 

parte de 100? 

  

 É dividir. Vai dar 30.  

Então faz aí.   

 (Fez a seguinte operação): 

100   3  

  9     33,3 

010 

    9 

 

É 75. 

 

 Não.  

  Ah, é 3. 

 Deu uma dízima periódica.  

Ah, legal. Deu uma dízima 

periódica. Que é quanto? 33. 

  

 33, vírgula 3. Dá três de 

novo, daí sobra 1. Dá 3 de 

novo. 

 

E vai embora. Então, veja 

bem. Eu posso dizer que 30% 

é a terça parte de 100? 

  

 Não, porque dá 33,33. 33,33. 

Então, agora vamos pensar na 

palavra, porque o segredo da 

porcentagem é exatamente 

esse. O que é que significa 

30%? 

  

 Não é a divisão?  

  Por cento! 

Não. Vamos pegar o   



 

  

significado das palavras: 

trinta por cento. O que é que 

quer dizer isto? 

  A terceira parte de 100. Não 

é isto? 

 Por cento, que é 3 vezes 

mais? 

 

Vocês me disseram que a 

terceira parte de 100 é 33,33. 

 

Mas não é. Mas não é. 

 

 E não é a terceira parte. 

É dividir. 

 

E se eu disser para vocês, o 

seguinte: que 30% significa 

30 de cada 100. 

 

 

Fechou. 

 

 

Fechou. 

Por quê?   

 É isso que eu queria dizer. 

Claro que é, porque você 

falou 30 por cento. 

 

O que é que significa?   

 30 de cada 100 reais ou 

coisas, tanto faz. 

Ou de cada 100 bolinhas. 

 

Exatamente.   

  De cada 100 bolinhas, eu 

tenho 30. 

 Eu tenho 30.  

Com essa informação, será 

que teria outro jeito de vocês 

fazerem? Lembrando que 

30% é 30 de cada 100.  

 

30 de cada 100. 

 

 

 Dá para fazer isso aqui.  

  (Registrou):  



 

  

100 + 100 + 200 

 30       30      60 

 Aqui dá o 200 e aqui vai dá 

o 60. 

 

  Daria prá colocar 100. Vai 

dar, no caso, 100 menos 30 e 

100 menos 30. 

Por que você está colocando 

menos 30? 

  

  Porque é a terceira parte do 

100, não é isto? 

É a terceira parte do 100?   

 Não. 

De cada 100 eu tiro 30. 

 

Neste caso, de cada 100, o 

cara ganhou? 

  

 30. 30. 

Então seria: de 100, ganha 

30; de 100 ganha 30, então 

ganhou 60,00. 

  

 30 mais 30. Ganha 60.  

Bom. O primeiro está feito.   

Problema 2 

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante SCf(54;11) Participante ELm(37;11) 

Vamos ver o problema 2. 

Quem lê prá nós? 

 

(Fez a leitura do problema). 

 

Então, o que é que o 

problema deu e o que é que 

ele pede? 

  



 

  

 Ele recebe R$ 500,00. E está 

defasado em R$ 200,00. 

Ali diz que o salário é 500, 

né? 

Isto. O que é que quer dizer 

defasado? 

  

 Defasado: que já está 

ultrapassado. 

 

É que não foi reposto numa 

reposição salarial. 

 É. Ele já perdeu.  

Isto. Então ele deu que o 

salário é R$ 500,00, que é o 

que ele recebe, e disse que 

está defasado em R$ 200,00. 

O cara quer saber em quanto 

por cento que está defasado. 

É a porcentagem da 

defasagem. 

  

  Pegou pesado. 

 (Ri)  

Quem é o 100% aí?   

 O 100%? É o 500.  Tá, deixe eu ver. 

O 500 é o 100%, não é?  (Registrou a seguinte 

operação): 

500   100  

 Claro. 20%. 

 (Fez a seguinte operação): 

500,00 = 500:100 = 5,00 1%. 

 

 Dividindo 500 por 100 dá 5.  

E o 200, é quanto?   

  4%. 

Por que 4%?   

  Não sei. 

(Risos). (Risos). (Risos). 



 

  

Deixa eu mudar um 

pouquinho essa pergunta: R$ 

200,00 é só 4% de 500? 

  

  Não. Deixe eu ver agora. 

Calma. 

 Aqui eu não preciso achar 

porque é o 100%. 

 

Sim, mas quanto é que você 

tem aqui? (Indicando para o 

quociente 5). 

  

 Aqui eu tenho o 5%?  

Não!   

 Não.  

Quanto é esse aqui 

(indicando para o 5), 

equivalente a quanto? 

  

 Esse 5 aqui?  

É. É quanto por cento?   

 5.  

Como é que você fez lá no 

primeiro? Você dividiu 100 e 

descobriu quanto?  

  

 Eu dividi por 100, que deu R$ 

2,00. 

(Refez o cálculo): 

500   100  

          5       1% de 500. 

Isto. E esses R$ 2,00 era 

quanto por cento?  

  

 Esses R$ 2,00 aqui era quanto 

por cento? ... 

 

Olha quanto você me disse 

que era (indicando para o 

  



 

  

1%). 

 1%.  

1%. Então, o teu 5, aqui, é 

quanto por cento? 

  

 Vai ser o quê? 1% também.  

Vai ser 1%. Você dividiu por 

100. 

  

  Esse 5 é igual a 1%. 

E você tem que descobrir 

quanto em dinheiro? 

  

  Os 200. 

Os 200.   

 Ele quer saber de 200.  

Isso. 

Posso botar um “pitafo”? 

  

  Pode. Deve e ajuda. 

Quantos 5 eu preciso prá 

formar 200? 

  

 É isso que eu ia fazer agora.  

  Porque aqui é 5. R$ 5,00, 

daí eu faço 5 x 4, vai dar o 

200. 

Ok. Este 4, é só 4?   

 Não.  

 

Não. Não é 4, é 40. 

 

 (Fez a seguinte operação): 

200   5 

 20     40% 

 

Ah! 

Então faz ali. 

  



 

  

  (Deu continuidade em sua 

operação, ficando assim):  

500   100  

          5    1% de 500 

       x 40% A resposta já tem. É 40%.   

  É 40%. 

É bom, é 10 isso. 

Será que tem um outro jeito 

de fazer? 

  

 Eu faço na aula, mas não é 

assim que eu faço. 

 

 (Deu início à tabela): 

5 = 1% 

50,00 = 10% 

 

(Escreveu o 50 e falou:)  

Aqui vai o 50, vai dá 50. Não. 

50, 10%. 

(Também organizou os 

dados numa tabela, assim): 

1% = 5 

10% = 50 

20% = 100 

40% = 200) 

 

  Não. 50 é 10%. Daí, 20% 

igual a 100.  

Daí ... 

 

 

 

 

Você já tem o resultado aí. 

É aquela conta que nós estava 

fazendo na aula. (Risos) 

Claro, aquele outro problema 

lá.  

(Risos). 

(Complementou sua tabela, 

ficando assim): 

 

 

Daí, 40% = 200. 

 5 = 1% 

50,00 = 10% 

200,00 = 40 

 



 

  

 Esse 20 aqui que vai dar o 40, 

né? (Referindo-se aos 20 de 

sua operação de divisão, 

efetuada anteriormente). 

 

 

 

Fechou. 

Tá. Deixe eu mostrar uma 

coisa (referindo-se à 

SCf(54;11), enquanto foi 

escrevendo os respectivos 

operadores 10 e 4). Olha o 

que é que você fez aqui: 5 é 

igual a 1%. Para passar para 

o 50, você multiplicou por 10 

e aqui, na porcentagem, 

também multiplicou por 10, 

daí, os 10%. Do 50 para o 

200, você fez vezes 4. 50 

vezes 4, 200. Foi a mesma 

coisa que você fez aqui 

(mostrando o 10%) também. 

Daí você teve 200, que é 

40%. 

  

  É. A gente foi fazendo por 

ordem: 10, 20, 40. 

 Deu o 40.  

O ELm(37;11) fez diferente. 

Olha que coisa interessante:  

daqui prá cá. Você 

multiplicou por 10 e fez a 

mesma coisa daqui prá cá. 

(Indicando o operador escalar 

que fez passar 1% para 10% 

e 5 para 50, ao mesmo tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

em que escrevia na folha do 

participante o 10). 

 

 

 Que foi o que eu fiz aqui. 

(Mostrando em sua tabela). 

 

Isto. Depois, do 10, para o 

20, o quê que você fez? 

Multiplicou por 2. 

 

 

Por 2. 

 

 

Por 2. 

Se ali multiplicou por 2, aqui 

também multiplicou por 2. 

 

 

 

 

 Também por 2. Que achou os 

40, que de 40% que deu os 

200. 

 

  E aqui, por 4 (referindo-se à 

passagem de 10% para 

40%). 

E do 20 para o 40, o que é 

que você fez?  

Você multiplicou por 2. 

  

Por 4. 

 Por 2. Que por 2, dá 4. Por 2. Que duas vezes 2, dá 

4. 

A mesma coisa você fez aqui. 

(Indicando à passagem de 

100 para 200). 

Também podia ser por 4? 

Podia, só que daí você ia 

pegar daqui (mostrou a 

passagem de 10% para 40% e 

50 para 200, respectivamente, 

e escreveu na folha do 

participante), do 10 para o 

40, multiplicar por 4 e aí 

como você multiplicou por 4, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por 4, aí fechava. 



 

  

aqui também é o multiplicar 

por 4. Que também ia dar o 

200.  

Que foi o que você fez aqui 

(Mostrando na tabela de 

SCf(54;11)). 

Tranquilinho. Resolvidinho. 

Muito bem. 

 

Eu fiz aqui. 

 

 

 

 

 

 

Beleza. 

Vamos para o terceiro?   

Problema 3 

Os trabalhadores contratados pelo comércio e pela indústria, por exemplo, têm direito ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto 

(salário bruto é o valor total da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a 

empresa tem de depositar mensalmente para um de seus funcionários é de R$ 40,00, qual é 

o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante SCf(54;11) Participante ELm(37;11) 

Esse aqui é mais comprido 

que complicado. Deixe eu 

ler, para depois discutirmos. 

(Fez a leitura do problema). 

  

O que é que o problema deu? 

Que 8% é? 

  

 8% é sobre o salário bruto. 8%? 

Isto. Que 8% resulta em?   

 R$ 40,00.  

Isso que ele está dizendo: que 

8% é R$ 40,00. 

  

 É R$ 40,00.  

Agora a pergunta: qual é o 

salário do cara? 

  

 R$ 40,00. Tá. 8% , é R$ 40,00. 



 

  

Isto.  

 (Leu o problema).  

  Quer dizer que R$ 40,00 é 

8% do salário. 

Isto. Exatamente. Quer saber 

o salário todo. 

  

  Como é que eu vou chegar 

nisso? 

 Oh, Jesus!  

  Deixe eu ver. 

 (Escreveu em sua folha): 

8% = 40,00 do salário bruto. 

Vou tentar fazer da minha 

forma aqui, prá ver o que é 

que vai dar? 

Isso.   

  Primeiro eu vou fazer da 

minha forma, que eu acho 

que dá prá fazer. 

Sem problema.   

 Tem que dividir os 40 por 8.  

Pode ser uma alternativa. 

 

 

 

 

(Fez as seguintes operações 

em sua folha): 

40     8  

40     5 = 1% 

00 

(Fez as seguintes operações 

em sua folha): 

    8 

x 10 

  80% = 400,00 

400 dividido por 100, é 4, 

não  

40. (Referindo-se a operação 

de ELm(37;11). 

  

  Ah, tá. 

Deixe-me ver se te ajudo. 

(Referindo-se à ELm(37;11). 

Você me disse que 80% é 

  



 

  

400. 

  É 400. 

E eu concordo contigo, com 

isso. Quanto falta para você 

descobrir ainda? 

  

  Falta descobrir? 

Quanto por cento falta você 

descobrir? 

  

  20%. 

Ok.   

  Então, daí, aqui, 4 vezes 2, 

é igual a 8. 

Porcentagem não é o nosso 

forte. Agora que nós 

estamos tendo 

porcentagem. Faz pouco 

tempo. 

Por isso que eu resolvi fazer 

a pesquisa com vocês. 

  

 Na prova eu fiz. Não errei 

nenhuma. Acertei todas. 

Por aqui não vai dá. 

(Referindo-se à sua operação 

de 40 dividido por 8).  

Não isso aqui. 

 

 

Eu também estou tentando 

me achar aqui. 

SCf(54;11), por que você está 

dividindo 40 por 8? 

  

 Mas não é?  

Não. Calma lá. Pode ser um 

jeito. 

  

 Não. Porque eu achei os R$ 

40,00 que eles depositam, né. 

 



 

  

Certo. Se você dividir por 8, 

você não vai descobrir 1%? 

  

 Vou descobrir só 1%. 

Mas eu tenho 1%, que vai dar 

5. 

 

Então, achando 1%, você não 

tem o valor de R$ 5,00? 

Isto. Então, 5 é quanto por 

cento? 

  

 5 é de 1%.  

Isto. Agora você tem que 

saber quanto por cento. 

  

 Agora eu tenho que ter o 

100%. 

 

Isto.   

 Tenho que fazer o 100%.  

Isto. Você já tem o 1%.   

 Tenho que saber quanto é que 

é. Tenho 1% que é R$ 5,00. 

Que fazer? ... 

 

Isto. E aí, para descobrir o 

100%, o que é que você tem 

que fazer? 

 

Aí vai dar R$ 500,00. 

 

Como que você descobriu 

que é R$ 500,00? 

  

 (Risos).  

R$ 500,00. Porque eu faço 

500 vezes 100. 

 

Faz aí.   

 (Registrou em sua folha):  

5 x 100 = 500,00. 

 

 R$ 500,00.  



 

  

Certíssimo.   

  Eu achei até 80 e não 

consegui achar o resto. 

Tá. ELm(37;11) chegou até 

80%, que é R$ 400,00. Que 

também está certo. 

  

 Que tá certo. É outra forma.  

Até onde ELm(37;11) fez 

está correto. 

  

  Ta beleza. 

Só não chegou no final. 

SCf(54;11), conta para o 

ELm(37;11) como é que você 

fez. 

  

 Como é que eu fiz? Eu peguei 

os R$ 40,00, que é o que ele 

deposita para cada 

funcionário, de 1. Aí ele tem 

que fazer 8%. Aí tu pega os 

R$ 40,00 dividido pelos 8%, 

daquela folha, tá? Que dá 1%. 

Que a gente tem que sempre 

achar o 1%. Lembra que o 

professor diz que sempre a 

gente tem que achar o 1%, 

porque nós não temos 1% 

nunca, na resposta. Daí a 

gente pega o que deu e faz 

vezes 100% que é para chegar 

a um denominador comum. 

 

SCf(54;11), chegou que 40 

divido por 8, descobriu que é 

 

 

 



 

  

5 e que esse 5, corresponde a 

1%. 

Mas ela precisava quanto? 

100%.  

Para achar o 100% é só 

multiplicar por 100. Então, 5 

multiplicado por 100 dá 500. 

A 1%. 

 

100%. 

 

 R$ 500,00.  

  Mas eu não consegui 

chegar. 

Pois é. Você multiplicou este 

8 por 10. 

  

  Por 10. Que daria. 

Que daria 80%.   

 Porque vezes 10?  

  Porque eu queria chegar a 

10 vezes ele. 

10 vezes ele.    

  Para chegar a 80%. Daí eu 

já sei que 80% é o 400. 

Olha aqui, poderia montar 

uma tabela, a partir daqui 

(mostrando a relação 80% = 

400). Só que você vai 

precisar ainda, fazer uma 

coisa. Se você dividir 400 por 

80, vai dar quanto? 

  

  Tá. Se eu pegar os 400 ... 

E dividir por 80, você não vai 

encontrar o de 1%? 

  

  Deixe eu ver aqui. Eu fui 

por um lado e compliquei. 



 

  

Achei que ia ser mais fácil 

prá mim e acabei ... 

Mas isso não é problema. Se 

você fizer 400 dividido por 

80, você não vai achar o 

valor de 1%? 

  

  Sim. Daí eu vou pegar o 

400, certo? 

Isto.   

 

Isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que vai dar 40. 

E dividir por 80? 

(Fez a operação a seguir, 

enquanto vai falando). 

Daí vou cortar aqui e aqui 

(referindo-se ao zero da 

direita do 400 e o zero do 

80, respectivamente), que 

vai dar 40. 

Não, 40 dividido por 8. 40 

dividido por 8, dá quanto? 

  

  Quatro. 

 Dá 5. 5 vezes 8, 40.  

Dá 5.   

  5 vezes 8, 40. 

Esses 5 correspondem a 

quanto por cento? 

  

  40. 

Não. A 1%.   

  A 1%. 

Ah, 1%, exatamente.   

  É igual a 1%. 

(Falou e escreveu em sua 

folha): 



 

  

5 = 1%. 

1%. Certo. 

Agora, você tinha 80, te falta 

quanto? 

  

  20.   

20. Então, você precisa fazer 

o quê, aqui (indicando a 

operação 400 dividido por 80 

= 5)? Multiplicar por? 

  

  Ta certo. Vezes 20. 

(Multiplica 5 por 20, 

obtendo 100) 

  (Retomou o registro das 

operações matemáticas do 

início do problema e os 

complementou): 

400    80  

            5  = 1% 
1% vezes 20. 

Agora você já tem de 20%. 

20% deu quanto? 

  

 20% que vai dar os 100%.  

100. Então, tu tinhas 80%, 

mais 20% (referindo-se à 

primeira operação efetuada 

pelo participante). 

 100.  

 

 

  (Foi falando, enquanto 

efetuava o registro): 

Mais 20% igual a100. 

Isso.   

Somando os dois, o que é que 

se tem? 

  



 

  

  Somando os dois, daria o 

500. 

Que é o quanto por cento?  

80 mais 20? 

  

  100%. 

Também você chega lá. 

Sempre. Tem uma coisa que 

vocês estão começando a 

pegar. Olha que coisa 

interessante, lá no segundo 

que vocês fizeram. Vocês 

descobriram 1%. 

Mas é mais difícil.  

 1%. 1%. 

Se vocês forem 

multiplicando, na forma de 

tabelinha, vocês vão chegar 

rápido, que foi o que você 

tentou fazer aqui (referindo-

se à forma de resolução 

adotada por SCf(54;11)), só 

que não foi pela tabelinha e 

acabou se perdendo. 

  

 Mais rápido.  

  Ah! 

Aqui, SCf(54;11), quando 

você começou a fazer 8% 

igual a 40 (mostrando o 

registro em sua folha), eu 

pensei: ela vai pela tabelinha. 

  

  Eu fico contente do jeito 

que vocês estão falando 

com a gente. Porque assim, 



 

  

oh, matemática nunca foi o 

meu prato, como diz o 

outro. Eu nunca peguei 

matemática na vida. Nunca, 

e eu estudei até a 8ª série. 

 Que nem eu.  

  Sempre detestei 

matemática. 

Esse ano, com o professor é 

que me deu ânimo prá 

pegar. É porque a maneira 

de mostrar prá gente é que 

foi interessante. 

 É.  

O interessante é a gente 

procurar perceber como é que 

o participante está pensando 

e propor maneiras diferentes 

para resolver um mesmo 

problema. 

A colaboração de vocês foi 

muito importante e, com 

certeza, ajudou bastante.  

  

Muito obrigado.   

QUARTA DUPLA 

CONVERSAS INICIAIS 

Pesquisador Participante AAf(38;4) Participante EFf(25;8) 

Nossa intenção é resolver três 

probleminhas simples que 

falam sobre porcentagem. 

Coisinha simples. 

  



 

  

Inicialmente eu gostaria que 

vocês preenchessem os dados 

que são solicitados: nome; 

data de nascimento e a data 

de hoje – 27/09/04. 

Problema 1 

Em 2003, o salário mínimo era de R$ 200,00. Se tivesse sofrido um aumento de 30%, de 

quantos reais teria sido o aumento? 

Pesquisador Participante AAf(38;4) Participante EFf(25;8) 

Eu vou ler o primeiro 

problema e vocês vão 

resolver, do jeito que vocês 

acharem que é. Eu só quero 

que vocês deixem os cálculos 

todos nessa folha. 

(Fez a leitura do problema 1). 

Vamos entender o problema. 

Ele diz que o salário era de 

200 e, se ele tivesse sofrido 

30% de aumento, de quanto 

seria o aumento? 

  

  Daí, AAf(38;4)? Eu sei 

que ela se sai melhor. 

 Coitada de mim.  

Fala o que é que o problema 

dá e o que é que o problema 

pede. Vamos ver o quê que 

você está pensando.  

(Referindo-se à EFf(25;8)). 

  

  30%?  

O negócio é a montagem, 



 

  

né? 

Isto. Mas é 30% de quanto?   

  De 200. 

De 200. Isto.   

  No caso, 30% acima de 

200, né? 

Aham. Em cima de 200. 

O quê que significa 30%? 

  

  Fosse 10%, daria 20.  

Ok. Continua.   

  Fosse 20%, daria 40; 

fosse 30%, 60. 

Tá aí.   

  O negócio é a montagem. 

Eu faço isso de cabeça. 

Então escreve do jeito que  

você me falou. 

  

  Tá. 

  (Fez o seguinte registro): 

Se fosse 10% daria R$ 

20,00 

               20      “     R$ 

40,00 

               30%   “    R$ 

60,00 

O que é que você acha, 

AAf(38;4)? Do jeito que 

EFf(25;8) pensou? 

  

 É. EFf(25;8) usou a lógica que 

no dia a dia a gente usa. 

 

Aham.  É, porque a gente vai 

numa loja, por exemplo, 



 

  

10% de desconto, 20% de 

desconto, tal, né. A gente 

faz de cabeça, não está 

com calculadora. Tem vez 

que a gente tá, mas 

geralmente a gente não tá. 

Então a gente usa a lógica 

assim. 

 É. Que o problema é a 

montagem, né? 

 Quando um número é exato, é 

fácil a gente fazer assim, 

porque a gente usa a lógica. 

Agora, quando esse número é 

quebrado, aí a gente entra em 

pânico. 

 

  É. 

 Aí, eu acho que a gente teria 

primeiro que descobrir quanto 

que é o 1%, prá depois somar, 

né, e acrescentar o zero. Seria 

um caminho. 

 

  Também dá. 

 Agora, se for usar a maneira 

que o professor ensinou, 

(referindo-se ao professor de 

matemática) jogar prá cá 

(referindo-se à transformação 

para decimal). 

 

 (Registrou):  

00,2 1% 

 

  (Enquanto isso, foi falando):  



 

  

Então seria 200, né? Aí eu 

pegaria a vírgula e traria prá 

cá, então seria isso aqui 

(referindo-se a 00,2). Então, 

isso aqui é 1%. 1% do 100. Aí, 

eu teria que fazer isso, vezes 

30.  

 

 

 

 

 

 

Aham. 

 Esse 2 aqui é 1%, vezes o que 

tá pedindo aqui, que seria 30. 

Daí eu vou tirar o zero. Então 

seria 2 vezes 3. São 6. Aí, isso 

aqui, eu teria que acrescentar 

os dois zeros, que daria o 60 

que você chegou. 

 

 

 

 

 

 (Fez a seguinte operação): 

     2     1% 

  x 3 

    30% 

(Registrou também a resposta):  

Aumento de R$ 60. 

 

Olhem que coisa interessante 

que vocês fizeram. Cada uma 

foi por um caminho e 

chegaram ao mesmo 

resultado. 

  

 

 

E chegamos a mesma 

conclusão. 

E você me disse que tinha 

dificuldades e fazia de cabeça. 

Quer ver como dá para montar 

na forma de tabelinha e 

olhando matematicamente o 

teu esqueminha? 

(Referindo-se à EFf(25;8)). 

  

 

 

 

 



 

  

  Aham. 

Você me disse que 10% daria 

R$ 20,00; que 20% daria R$ 

40,00; que 30% daria R$ 

60,00.  

  

 

 

Aham. 

(Foi escrevendo na folha do 

participante o seguinte): 

10% _________ 20 

20% _________ 40 

30% _________ 60 

  

Olha o que é que você fez para 

passar de 10 para 20? Você 

não multiplicou por 2? (Foi 

colocando setas e o operador 

escalar 2 e 3 respectivamente 

– conforme explicita na fala) 

O que é que aconteceu na 

passagem do 20 para o 40? 

  

 

Aham. 

 

  Multipliquei por 2 

também. 

Agora, do 10 para o 30, você 

multiplicou por quanto? 

  

  3. 

3. Do 20 para o 60, você 

também multiplicou por 3. 

  

  Aham. 

Está vendo? É uma forma 

matemática de fazer. Tem 

gente que organiza deste jeito 

aqui, porcentagem e resultado, 

colocando 10 é 20, 20 é 40, 30 

é 60. 

  



 

  

(Organizando a seguinte 

tabela na folha da 

participante). 

  

% Resultado 

10 

20 

30 

20 

40 

60 

  

  Aham. 

Olha outra coisa interessante: 

olhando daqui prá cá, o que é 

que a gente faz? Multiplica 

por 2. (Mostrando o operador 

função na tabela anterior, ao 

mesmo tempo em que 

desenhava as setas, escrevia o 

operador  x 2). 

  

  2. 

O 20%, o 20, para chegar no 

40, o que é que se fez? 

  

  Também por 2. 

Também multiplicou por 2. 

No 30 para chegar no 60, o 

que é que a gente fez também? 

  

  Por 3: Por 2. 

Por 2. No 30 para o 60.   

  Aham. 

Olhe, que se você olhar na 

linha, existe a multiplicação 

por 2. Se olhar na coluna, 

você fez por 2, depois você 

fez por 3. 

  



 

  

  É. 

Enquanto que AAf(38;4) 

procurou primeiro encontrar 

1%. 

  

 1%.  

Agora eu quero fazer uma 

pergunta para a AAf(38;4). 

Por que é que você disse que 

colocava o zero paara frente 

(referindo-se à transformação 

para o decimal)? 

  

 Porque segundo a lógica que 

nós aprendemos com o 

professor, eu sei que isso aqui 

é o 100% (referindo-se ao 

200). Se eu descobrir quanto 

que é o 1% disso aqui, eu 

multiplico ele pelo valor que 

está pedindo e eu vou 

conseguir encontrar o valor 

que é o total. 

 

Certo.   

 Às vezes, no meu caso, eu 

tenho dificuldades quando eu 

tenho que usar esse caminho, 

porque eu tenho dificuldades 

com vírgula. Então, quando 

entra em números quebrados, 

eu não consigo me dar bem 

nessas contas aqui. Aí eu tenho 

que usar outro caminho. Aí eu 

tenho que usar aqueles 200 lá. 

 



 

  

Daí, dividido, vai dar o 100. 

Daí tiro o zero, multiplico pelo 

2, prá chegar lá. 

Legal. Legal. Escreva esse seu 

pensamento aqui (indicando 

para a folha). 

  

 É? Eu só uso esse caminho 

aqui, quando eu vejo que não 

dou conta lá, por causa da 

vírgula. 

 

  (Fez a seguinte operação): 

 200     100%  

 2        2     1% 

 0      x 30 

 

 (Enquanto fazia a operação, foi 

falando). 

Então eu tenho que riscar esse 

zero aqui (referindo-se aos 

zeros do 100 e do 200, 

respectivamente). Aí eu vou 

saber quantas vezes esse aqui 

entra nesse aqui (referindo-se 

ao divisor e dividendo 

respectivamente), né? Dois 

vezes um. Aqui vai dar o 

mesmo resultado né. 

 

Aham.   

 Aqui dá zero, né? E aqui 6 

(referindo-se a 2 x 3). Aí eu 

voltaria lá. Daí isso daqui daria 

100%. Mas o que está pedindo 

é 30. Aí eu tenho que saber 

 



 

  

quantas vezes eu tenho que 

repetir isso aqui (referindo-se 

ao valor correspondente a 1%, 

neste caso, 2), prá dar os 30%. 

Aí eu vou tentar por 1, por 2, 

até chegar o 30. 

Até chegar o 30.   

 Eu evito o caminho da vírgula 

porque eu tenho muita 

dificuldade com a vírgula. 

 

Tá. Então veja bem. Quando 

você fez 200 dividido por 100, 

deu 2. Esse 2 corresponde a 

1%? 

  

 Esse 2 corresponde a 1%. 

Exatamente o 1%. 

 

Isso.    

 Então era isso aí, porque a 

gente usa o caminho de mudar 

essa vírgula ou o caminho de 

somar isso aqui. 

 

Aham. Por que você colocou 

3, se na verdade é 30? 

  

 Porque daí eu estou cortando o 

zero. 

 

Tá. Então, deixa eu dar um 

toque. Quando você cortou os 

dois zeros do 200 com os dois 

zeros do 100, eles deixaram de 

existir para a divisão. Certo? 

  

 Sim.  

Porque 200 dividido por 100 é   



 

  

a mesma coisa que 2 dividido 

por 1. 

 Aham.  

Tanto de um jeito quanto do 

outro daria 2? 

Por isso você pode cortar os 

zeros.  

 

Daria 2. 

 

 Isso.   

Agora, quando você 

multiplicou por 30, você não 

tinha mexido com o 30, então 

você deixa o zero do 30. 

Quanto é que é 30 vezes 2? 

60. 

 

 

 

 

 

60. 

 

Pronto. Acabou.  

Este é um caminho que 

também é possível ... E, aqui, 

tem um detalhe interessante: o 

que é que quer dizer o termo 

porcentagem? 

O que é que quer dizer: 

porcentagem? 

  

 É prá você pôr alguma coisa 

ali, ou tirar. É isso? 

 

  É o 10% do produto, do 

preço, né? 

Isto. Então, o termo 

porcentagem, quer dizer, por 

100. 

  

  Por 100. 

Isso significa que o valor que 

você tem, você precisa ser 

  



 

  

avaliando ou comparando com 

100. O 100 é a sua referência. 

Por isso que você divide 200 

por 100 (referindo-se à 

AAf(38;4)). Porque o 100 é a 

sua referência. Porcentagem. 

O nome está dizendo. Outra 

coisa interessante: o que é que 

significa 30%? 

 A terça parte do 100. Seria 

isso? Não, não é a terceira 

parte. 

 

É 30 de cada 100.   

 

30%. 30 de cada 100. Como 

são 200, são dois 100, e dois 

30. 30 mais 30 dá 60. Que 

também seria outra forma. 

30 de cada 100.  

 Bem mais curta. Também.  

Bem mais curta. 30% significa 

30 de 100, como é 200, duas 

vezes o 30. 

  

Problema 3 

Os trabalhadores contratados pelo comércio e pela indústria, por exemplo, têm direito ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, que é de 8% sobre o salário bruto 

(salário bruto é o valor total da folha de pagamento). Sabendo que o valor do FGTS que a 

empresa tem de depositar mensalmente para um de seus funcionários é de R$ 40,00, qual é 

o valor do salário bruto desse trabalhador? 

Pesquisador Participante AAf(38;4) Participante EFf(25;8) 

Vamos ver o segundo 

problema que, na verdade, é 

  



 

  

o terceiro. 

Vocês querem ler ou querem 

que eu leia? 

  Lê o professor. 

Então, tá. 

(Fez a leitura do problema 3). 

  

Então vamos ver o que é que 

o problema deu e o que é que 

o problema pede. O que é que 

o problema deu? 

  

  Deu ... R$ 40,00 é o 8% 

do salário bruto dele. 

Exatamente.   

  Agora é fazer! 

R$ 40,00 é 8% do salário 

dele. 

  

  Isso. 

O que é que a gente tem que 

descobrir? 

  

 O quanto que é o salário dele.  

Quanto que é o salário dele. 

Em termos de porcentagem, o 

salário dele é quanto?  

O todo? 

  

 8%.  

8% é o 40. Foi o que 

EFf(25;8) me falou. 

  

 Aham.  

Certo. A gente quer saber o 

salário todo. Em termos de 

porcentagem, o salário todo é 

quanto? 

  



 

  

 É 100%.  

É 100%, AAf(38;4)?   

 Seria.  

Então, agora, vocês têm que 

pensar num jeito de saber 

quanto é esse salário todo. 

Quanto é que é esse 100%, 

como disse AAf(38;4)? 

 

 

De saber o salário. 

 

 Bom. Partindo daquele 

princípio de que o professor 

falou que quando é 

porcentagem é tirado por 100, 

então ... 

 

 

 

 

380. 

Por que é 380 EFf(2508)?   

  Pela lógica. 

Eu acho que é, porque se 

fosse 10% seria 400, né? 

Tá. E aí você falou que é 380. 

Como é que você pensou? 

  

  Diminuí 2%. 

Diminuiu 2%. Tá. Então 

tenta escrever o que você me 

disse. Enquanto a AAf(38;4) 

vai pensando aí. 

  

  O que é que o professor 

acha? 

Depois nós vamos discutir.   

  Tá. 

Interessa-me primeiro, o seu 

pensamento, depois a gente 

discute. 

  

  Tá. 



 

  

AAf(38;4), pode ir pensando 

no teu jeito de fazer. 

  

  Deixe eu ver como é a 

tabela. 

  (Começou a montar uma 

tabela): 

      % ..........  R  

    8%    = 380,00 

    8% ..........   40,00 

(Escreveu do lado dos 

primeiros dados): 

100% salário todo 

Você não me disse, no 

começo, que 8% é R $ 40,00? 

  

Foi. Foi. 

Então, por que você escreveu 

que 8% é R$ 380,00? 

Escreva isso embaixo dos 8% 

= 380, mas não apaga o que 

você fez. 

  

  R$ 40,00. No caso, aqui o 

valor. 

Agora eu quero saber o total.   

  Aham. 

O que é que você está 

pensando AAf(38;4)? 

  

 Estou tentando montar na 

minha cabeça. 

 

Legal. 

Tens que chegar a quanto por 

cento aí, na tua tabela? 

(Referindo-se à EFf(25;8)). 

  

  100%, né? 



 

  

Ok. 100%. Então já podes 

fazer o 100% do salário. 

Você já tem que 8% é 40. 

Você sabe que tem que 

chegar no 100%. 

  

  Aham. 

Como você faz do 8% para 

chegar no 100% agora? 

  

  40 vezes 100. 

Quanto é que dar 40 vezes 

100? 

  

  Dá 400, né? 

Será que dá 400?   

  Não sei. 

Então faz a conta.   

  É 400. 

É 400 ou 4000?   

  4000. 

Ah! 4000.   

  No caso, a gente teria que 

por a vírgula aqui, né? 

(Indicando à direita do 

último zero do 4000). 

Por quê?   

  Não? 

Não. Por que você quer por a 

vírgula aí? Tem vírgula na 

conta? 

  

  Não. 

Então?   

  Então não precisa. 

Não precisa. Então, veja bem,   



 

  

você pegou 40 vezes 100. 

  Aham. 

O 40 era o teu começo lá.   

  Sim. 

Então foi muito.   

  Aham. 

100 foi muito, porque deu 

4000. 

  

  Foi muito, e não é. 

E você quer quanto? Você 

quer 100%. 

  

  Agora 32 dá 100%? Ou 

não? Dividido por 100. 

Deixe eu ver o que você fez 

lá. 4 vezes 8. Por que 4 vezes 

8? 

Seria 40? 

  

  Que é o ... 

Ah! Os 40 e o 8%.  40% 

  Isso. 

Aí você vai ter 320. R$ 

320,00 vai te dar que 

referência? Você está 

pegando a parte com a parte. 

Esta parte com esta parte, vai 

te dar o todo (referindo-se 

aos R$ 40,00 e aos R$ 

320,00)? 

  

  Não. Não estou 

conseguindo chegar a esse 

resultado, né? 

Mas a sua idéia inicial está   



 

  

brilhante. Veja por que e 

daqui a pouco a gente volta a 

discutir, enquanto eu 

converso um pouco com 

AAf(38;4). 

 Essa é parecida com aquela 

conta do avião, que a gente fez 

o outro dia, lembra? Que 

decolava. 

 

  Aham. Mas a gente não 

conseguiu. 

 Posso fazer as minhas 

anotações, professor? 

 

Pode. Não tem problema.   

  Qual é a tua idéia, 

AAf(38;4)? 

 Segundo o cálculo que a gente 

fez aquele dia, pegava o valor 

gasto e colocava aqui e dividia. 

Lá era 90%. 

 

E aqui, é quanto? Quanto por 

cento? 

  

 Aqui é 40.  

R$ 40,00. Quanto por cento?   

  8. 

8. (Fez as seguintes operações): 

40      8  

40       5     1% 

  0 

 

      100 

       x 5 

 



 

  

 Tem que ver quantas vezes esse 

aqui vai aqui, né? 

(Referindo-se ao 8, no 40). 

 

Isto. Quanto que é 40 

dividido por 8? 

  

  Era isso aí que eu estava 

querendo ver. 

 40 dividido por 8.  

Ajuda, AAf(38;4). Quanto 

que é 40 dividido por 8? 

  

 Posso pegar a tabuada?  

Pode, pode pegar a tabuada, 

não tem problema. 

  

 Ai, ai, ai. Aqui não tem divisão.  

O que é a divisão? Não é o 

inverso da multiplicação? 

  

 É.  

Você não tem 8? Então 

procura na tabuada do 8, 

onde você encontra o 40.  

 

 

Onde encontra o 40 ... 

 

 5.  

5.   

  5 vezes 8, 40? 

Claro.   

  Ah, então tá. 

 Tá, então isso aqui é 1%.  

Isto.   

 Agora eu preciso saber quanto 

por cento. 

 

Quanto por cento? Você já 

tem e que é 1%. 

  

 Tá, isso aqui é 1%. Fazer vezes 5 é 1%. 



 

  

8. É isto? 

Não, o 8 você já fez. Tens 

que saber quanto que é o 

salário total. Quanto é que é o 

salário total, em 

porcentagem? 

  

 100%.  

É 100%. Então, você tem 1% 

para fazer 100. 

 

Vezes 100. 

 

Pronto. Pega o valor e 

multiplica pelo 100. 

Aí, vezes 5, 500. 

 Vai dar 500. 

 500 então é o 100%.  

Isto. Qual é o salário todo do 

cara? 

  

 R$ 500,00. 500. 

Isto. R$ 500,00.   

 O duro é a gente se lembrar. 

Você sabe que fez aquilo, mas 

como colocar aquilo no papel. 

(Passou suas operações para a 

folha fornecida pelo 

pesquisador. Enquanto isso, foi 

falando): 

40, dividido por 8%, deu 5. 5 

vezes 8, 40. 100% vamos 

colocar aqui, vezes 5, 500, que 

é 100%. 

 

Isso. O salário do cara é de 

R$ 500,00. 

  

 Ah, não é tão difícil como a 

gente pensa. 

 



 

  

Quer ver o seu raciocínio, 

como é que poderíamos 

chegar lá? (Referindo-se a 

tabela de EFf(25;08)). Olha 

que coisa bonita que você 

fez. 8% é R$ 40,00. Se você 

tivesse posto aqui, 40% 

(escreveu na tabela do 

participante). Do 8%, para 

chegar aos 40, multiplica por 

quanto? Por 5. Bom, os 40, 

R$ 40,00 você também vai 

ter que multiplicar por 5. 

Quanto é que é 40 vezes 5? 

(Controlando nos dedos, 

levantando-os, falou): 40 

(ergueu 1 dedo), 80 (ergueu o 

segundo dedo), 160 (ergueu o 

terceiro e o quarto dedos), 

200 (ergueu o quinto dedo). 

40% é R$ 200,00. Podemos 

duplicar. 80%, quanto é que 

é? 

  

  R$ 400,00. 

R$ 400,00. Certo? Mas você 

quer 100%. 

  

100%. 

Falta quanto ainda?  20%. 

Falta 20%. E quanto que é 

20%? A gente tem que 40, é 

200. Quanto é que 20? 

  

  Metade. 

Metade. Metade de 200? Não   



 

  

é 100? 

  Aham. 

Agora, olha aqui. 100%, 500. 

(Escrevendo na folha do 

participante).  

Que também é uma forma de 

organizar e de se fazer. 

  

  Exatamente.  

AAf(38;4) foi procurar 1% e 

você, fez pela proporção aqui 

na tabelinha. Olha que 

interessante. Se você tivesse 

dividido 40 por 8 (mostrando 

os dados na tabela), você 

encontrava 5, que era 1%. 

  

  Que foi o que AAf(38;4) 

fez. 

Depois multiplicava por 100 

e pronto. Tinha 1 e 

multiplicou por 100. 

Feito mais um. Viu como 

cada um faz de uma maneira 

diferente? 

  

 A gente sempre tem uma linha, 

né? 

 

Agora este é o último, que é 

o problema 2. 

  

Problema 2 

Um trabalhador recebe um salário de R$ 500,00 e está defasado em R$ 200,00. Expresse 

essa defasagem na forma de taxa percentual. 

Pesquisador Participante AAf(38;4) Paticipante EFf(25;8) 



 

  

Quem lê? (Fez a leitura do problema).  

Isto. O que é que o problema 

está dando? 

  

 Que tem R$ 500,00 e ele está 

no vermelho com 200, ou seja, 

ele tem menos R$ 200,00. É 

isso? 

 

  Tá defasado. Tá menos 

R$ 200,00. É isso, né? 

É. Está defasado, não 

significa que está menos. 

Olha bem: ele recebe 500, 

que é o 100%. Ele teria 

receber mais 200, mas ele 

não está. Ele quer saber esses 

200, quanto por cento é? Que 

é a taxa percentual que ele 

pede. Então ele tem o salário 

todo, que é de 500, e ele tem 

uma defasagem de 200. Essa 

defasagem de 200 é quanto 

por cento do salário dele? 

O salário dele é quanto? 

 

 

 

 

Sim. 

 

 

Ah! 

 

 500.  

500 é quanto por cento?   

  É 100%. 

É 100%. 

200 é quanto por cento? 

  

  200% né? 

 Não.  

Será? O que significa 200%?   

  Não. 



 

  

Se fosse. No caso era prá 

ele estar recebendo R$ 

700,00. 

Isso. Era para ele estar 

recebendo R$ 700,00. 

  

 Mas ele só está recebendo 500.  

Ele recebe só 500. Esses 200, 

ele nunca recebeu. A 

defasagem, ele nunca 

recebeu. 

 

 

Tipo aposentadoria. 

 

(Risos). (Risos). (Risos). 

 Até então eu não sei que é 700. 

Eu tenho que somar prá ver. 

Pela lógica eu sei que é isso. 

 

É, mas isso seria, se ele 

estivesse recebendo, mas ele 

não está. 

  

 Eu entendi, mas ele pede a 

porcentagem. 

 

Já tem um dado importante 

que vocês me disseram: que é 

o 100%. 

  

 É 500.  

É 500. E que ele quer saber 

quanto por cento é 200. Seria 

a mesma coisa que dizer 

assim: 200 é quanto por cento 

de 500? 

  

 Repete a pergunta.  

200 é quanto por cento de 

500? 

  

  Da conta que tu fez aqui, 



 

  

daria também prá gente 

encontrar o 1%, né?  

(Referindo-se à conta 

feita em sala de aula). 

 Aquela do avião?  

  É. No caso você chegou a 

conclusão. 

 Essa daqui também é.  

  É. 

 Tá. Então seria ... Pegaria os 

500 daqui, que é o 100%, e 

dividiria pelo que eu ... É isso, 

será? Pelo que eu tenho, que é 

200%. 

 

Se 500 é 100%, por que você 

quer dividir por 200? 

  

 Porque eu estava fazendo a 

lógica daquele de dividir por 

100. 

 

 

Mas não dá. 

 Não. Este aqui dá o valor total e 

aquele não dava, daí inverte. 

 Partindo do princípio que ele 

disse de que essa porcentagem é 

tirada por 100, então vamos ver 

quantas vezes nós vamos ter 

que tirar. Seria ... Vamos ver se 

eu consigo fazer isso, vamos 

ver se eu entendi aquilo que ele 

tinha falado. Vamos ver! 

 

 (Enquanto falava registrou): 

                5 x 20           5 x 40 

100 _____ 20% _______40% 

 



 

  

100 _____ 20% _______40% 

100 _____ 20% _______40% 

100 _____ 20% _______40% 

100 _____ 20% _______40% 

500 = 100% 10%  200 = 40% 

 Um , dois, três, quatro, cinco. 

Então eu tenho 5 vezes o 100. 

 

 Registrou: 

5 x 100 

 

 Agora eu tenho que ver aqui. 

Vamos ver se vai dar. Acho que 

não vai dar não. 

 

  Inventou uma lógica, né? 

 Vou fazer por 20.  

(Escreveu 20% ao lado de cada 

um dos 100).  

Ah. Quero ver se eu entendi 

aquilo que o senhor falou. 

 

Aquilo de comparar?   

 É. De comparar. Então de cada 

100 eu estou tirando 2, que no 

caso é 20. Dá 500 aqui 

(somando a coluna dos 100). 

Aqui vai dar, dá 100 (somando 

a coluna dos 20). 

 

Então o que é que a gente vai 

ter que fazer? Se tirando 20, 

dá 100, para dar 200, que é 

200 que te interessa, vai ter 

que tirar quanto de cada 100? 

  

 Vou ter que dobrar.  

Isso. Vai ter que dobrar.   



 

  

 Então vou fazer isso daqui. Tinha feito certo, de 30, 

né? 

Não. (Para EFf(25;8)).  

Tira 4 de cada 100. (Para 

AAf(38;4)). 

  

 Tá, então vou colocar aqui.  

 (Escreveu a coluna dos 40%): 

40. 

 

  Eu não sei se eu ia conseguir 

fazer isso aqui sozinha, não. 

Um, dois, três, quatro, cinco. 

 

5 vezes 4, 20. 200.   

 Aí sim.  

Olha que coisa interessante: 

de 100, você tirou quanto? 

  

 40.  

Quanto que é por cento?   

  40%. 

40%. Por que, de 100 você 

pegou quanto? 

  

 40.  

40. É 40%.   

 Então R$ 200,00 é 40% de 500.  

500. Isto.   

 Não enxergou ainda EFf(25;8)?  

 

Eu não. 

 

 

 

 

 

Tá. Então, aqui, seria um total 

de 500 (somando a coluna dos 

100), aqui seria um total de 100, 

né? (Somando a coluna dos 20). 

Dois, quatro, seis, oito, dez. 

 



 

  

 

Isso. 

Seria um total de 100%. 

Não.   

 Não. De 10%.  

Não. Aqui você tem 20%.   

 20%.  

20 de cada 100. Você não 

pegou 20 de cada 100? 

  

 Tá. Então é 20%.  

Aqui, você pegou 40 de cada 

100 (mostrando a coluna dos 

40%). 

  

 Aqui eu peguei 40% de cada 

100. 

 

Isto.   

 Você entendeu? Conseguiu 

entender? 

 

  Mas eu não sei se eu 

conseguiria fazer desse 

jeito aí, não. Tu fazendo, 

eu entendi. Tirou 40 de 

cada 100, tirou 40%. Mas 

eu, se for olhar, não 

entendo, daí, a lógica. 

Então tá.   

  Eu não sei se eu chegaria. 

Eu não fiz. Estava 

conversando, para ... Mas 

agora ... 

Tá. Então vamos pensar no 

jeitinho que você me falou, lá 

no começo. Você me disse 

  



 

  

que 500 é 100%. Então anota 

aqui (indicando a folha). 

  (Registrou): 

500,00     100% 

100,00      20% 

Agora pensa: 500, é 100%. 

100, é quanto por cento? 

  

  500. 

Não. Você tem 500 que é 

100%. Escreve ali 100. 

  

  (Escreveu o 100,00 

embaixo do 500,00): 

10%. 

Calma lá. Não é 10%.   

  Tá. 

Que é que precisa fazer do 

500, para chegar no 100?  

  

  Ou do 100 prá chegar o 

500. 

Ou do 100 para chegar no 

500. 

  

  Vou multiplicar, né? 

Por quanto?   

  Por 5. 

Por 5. Então faz este 

esqueminha aqui (escreveu o 

operador escalar x5, com a 

seta indicando para cima, na 

folha do participante).  

Daqui prá cá, você 

multiplicou por 5. 

Agora, olha aqui, da 

  

 

 

 

 

5. 



 

  

porcentagem, que você 

precisa prá chegar no 100, 

você também vai ter que 

multiplicar por 5. Certo? 

  Aham. 

Por que o que você fez aqui, 

multiplicou por 5 (indicando 

a coluna dos valores 

absolutos), você vai ter que 

fazer lá (indicando a coluna 

da taxa percentual). 

  

 

 

 

 

Sim. 

Que número, vezes 5, me dá 

100?  

  

  5 vezes 10, né. 

5 vezes 10 dá 50.   

  50. 

5 vezes 20.   

  Vai dar 100. 

Então, 20%.   

  Aqui, o 100 é o 20% 

(referindo-se aos R$ 

100,00). 

Exatamente.   

Agora você que saber de 

quanto? 

  

  40. 

Não. De quanto?   

  De 200. 

De 200. Então olha aqui o 

200, escreva embaixo do 100. 

200. O que é que precisa 

fazer no 100 para chegar no 

  



 

  

200? 

  Vou multiplicar. 

Por quanto?   

  Por 2. 

Isso. Você multiplica por 2. E 

o que é que faz no 20%? 

  

  40. 

40%. Que também é 

multiplicar por 2. 

Esse seu pensamento inicial 

aqui, te dava toda a linha para 

chegar à conclusão. 

Esse seu pensamento é muito 

interessante. Você só precisa 

perceber como lidar nessa 

passagem aí. A base de tudo 

você tem. 

  

 

 

 

Chegar à conclusão. 

  Chega lá, né? 

Chega. 

(Volta-se para AAf(38;4)). 

Olha, no começo, você estava 

dividindo o 500 por 200. 

Que, na verdade, você tinha 

que dividir por quanto? Por 

100, porque é porcentagem. 

Então é só você fazer. Faz 

500 dividido por 100. 

Porcentagem sempre avalia, 

sempre compara com 100. 

 

 

 

 

 

 

Por 100. 

 

 Aham.  



 

  

 (Efetuou os seguintes registros, 

enquanto falava) 

500    100  

1% 

 

   5 

 

 Aqui tem que tirar o zero.  

Dá quanto?   

 5 vezes 1.  

5.   

 Então, isso é 1%.  

Isto.    

 Só que eu preciso.  

Você precisa chegar em R$ 

200,00. Agora você vai ter 

que fazer alguma coisa para 

chegar no 200. 

  

 Agora eu já sei que é isso aqui 

(escreveu 5 x 40), mas antes eu 

não sabia. Vou fazer 5 vezes 40, 

que vai dar 200. 

 

200. Isto, que é 40%.   

 Igual 40%.  

Deixa eu dar um toque. Você 

tinha que 5 é 1%.  (Montou 

uma tabelinha, na folha do 

participante). O que é que 

você precisa fazer no 5, para 

chegar no 200, que é o que 

você quer. Você tem que 

multiplicar. Multiplicar por 

quanto? Você podia fazer 

  



 

  

uma continha: 200 dividido 

por 5, que é a operação 

inversa da multiplicação, que 

daria os 40. Então 5 vezes 40, 

que deu 200.  

(Registrou o operador 

escalar, x 40, acompanhado 

da seta que faz passar do 5 

para o 200).  

Se você multiplicou ali por 

40, o 1% também tem que ser 

multiplicado por 40. 1 vezes 

40, 40%. 

  Aqui, provavelmente eu 

ia fazer por 20. 

Tem gente que faz assim 

(montou na folha de 

AAf(38:04) a seguinte tabela, 

enquanto ia falando): 

  

________________ 

      5               1% 

    10                2% 

  100                20% 

  

5, é 1%; 10, é 2%; 100, é 

20% e 200, é 40%. 

Tendo 1%, com uma 

tabelinha, você chega lá. 

  

  Está defasado 40%. 

Está defasado 40%. 

Exatamente isso. 

Tem gente que começa 

assim: 200 é menos da 

  



 

  

metade de 500, então é 

menos de 50%, porque 50% 

seria 250. 

 É, eu já tentei seguir esse 

raciocínio também, mas aí não 

consegui. 

 

É isto. Só tenho que 

agradecer a colaboração de 

vocês. 

  

  Nós também. 

Muito obrigado.   

 

 


