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Aprendizagem construtivista de estruturas aditivas e 
multiplicativas na iniciação matemática 1 

MarIa Lucla Faria Moro 
Uml'ersidade Federal da Paraná 

o estudo trata da aprendizagem de estruturas aditivilSem sua passagem M multiplicativas segundo a perspec
tiva piageuana c as proposiçOcs de Vergnaud. S~oexaminadasa adequaç~o deduas seqüências de tarefas em 
revelar as relaçôcs psieogenéticas enlre os campos eoneeiruais focalizados e a natureza das eSlratégias cogni
tivas infantis de solução das tarefas. Ossujeitos foram sete alunos (idadcsde6a 2 mel' a 7 a4 me)de primeira 
série fundamental de escola púhlica. Foram agrupados em lriades: uma eu'(:utou tarcfas haseadas na cqüali. 
zaçlode parcetas: oUlrn. na composiçâo aditiva de números. A análise dos da dos videografados foi qualita
IÍva. Os resultados descrevem: adequações e inadequações da.'i tarefas em sua probabilidade de transformar 
esquemasparaasclabornçõcsvisadas:peculiaridadesdasestratégiascognitivaS_A discussão destaca o papel 
da tomada de consciência dos sujeitos de suas açõcs e seus resultados e a significaç~o de C\:nOS esquemas nas 
complexas filiaçõcs entre as estmturas estudadas. 
Palmn·cbnl:aprendizagcm construtivista. psicogêncsedecollceitosaritméticos. filiaçõcs estmturnisaditivas 

c multiplicativas. 

Constructivistlearningofadditiveandmultiplicativestructuresin mathematicsinitiation 

AbstracI 

The study focus was the learni rlg of additil'e stmctures and Iheir relationships to multiplicati"e slructures 
accordingtothcpiagctiantheoryandVergnaud'spropositions. Theadequacyof twoseriesoft3sksfor 
descrihinglhepsychogcneticrel31ionshipbetweenthememiotledcotlceptualfields.aswellasthenatureof 
thcchildrcn'scogniti\cstrategicsrorsol\'ingthct3sks.wereanaIp.cd. These"cnsuhJects(6yr 7moto7yr4 
moold) wcrcallcnding the 1>1 grade atanelcmentarypublicschool. They were grouped intwotriads. The lirst 
triadhassol\'edtasksbasedontheequalizationofnumbcrs:thesecondhassolvedtasksbasedonlhcadditive 
composition ornumbers. The qualitati"eanalysisoflhevidrotaped data showedadequacicsand inadcquacies 
orthe tasks according totheir probability oftrdnsforming someconstitutivesehcmes inlO the aimed cognitive 
constructionsandpeeuliaritiesofchildren'scognllivcstrnteS-lcs.Thediscussionhashighlightedthcroleofthe 
suhjects aWareneS5 of their own aelÍon and its results, and the meaning of some schemes for the complex 
psychogcncticaffiliationsbctweenlhee~aminedstruclUres 

h,WDlds:constmctivistlearning,psychogenesisofarithmeticaleoncepts,additivcandmultiplication 
strocturnlaffiliations. 

Este texto expõe resultados do primeiro estudo 

de um projeto cujo propósito central é verificar a hi

pótese da complexa interdependéncia das interações 

sociais de crianças com suas construções cognitivas 

individuais dc aprendizagem de conceitos da aritmé

tica básica. 
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E seu objetivo espedfico examinar a adequa- conhcccndo-sc o estado inicial e o final. busca-se a 
ção de duas seqüências de tarefas de aprendi7..agem tranSfOmlação (por exemplo, a ação de introdul.ir 
em: (a)revelara elaboração, pelas crianças, de estru- uma diferença entre duas grandezas). 
turasaditivasemsuasrelaçõcspsicogenéticascomas Ao mesmo tempo, observamos nas triades 
multiplicativas; (b) promover avanços nesse processo estudadas (Moro, 1998; Moro c Branco, 1993) sujei-
de compreensão (Vergnaud. 1985; 1990; 1994). tos que, na solução das tarefas, express'lram algumas 

De trabalhos anteriores sobre otcma, o ultimo reali7..ações tipicas de repartir grandezas (em duas e 
deles (Moro, 1998) constitui-se síntese da produção três partes), identificando-lhes a grandeza resultante. 
obtida. De acordo com ele é possível manter e reno- Também tivemos os que buscavam o total de ele-
ver nossas perspectivas de prosseguir examinando, mentosdeumarranjoapartirdarepetiçãodeparcelas 
sob a óptica eonstrutivista piagetiana. as elaborações iguais, estando aqueles elementos emparelhados em 
individuais de aprendizagem, no contexto das inter- correspondência bi-univoca, repetição esta interpre-
ações sociais de pares, interações estas cujo papel, tadacmtcnnosde·' ... quantasfilasdcxelementos.". 
na cognição individual, é interpretado como o de Registros como esses interessaram-nos sobre-
condição necessária maneira na refonnulação atual de nosso foco de 

Quamo à aprendizagem das estruturas aditi- estudo. Eles nos fizeram integrar, ao interesse em 
vas, tivemos evid~ncias de que o tipo de situação de examinar a construção das estruturas aditivas, o 
aprendizagem proposta pode provocar progressos exame do advento de relações implicadas na elabo-
dos sujeitos na construção daquele sistema concei- ração das estruturas multiplicativas em situações de 
tual. Mas tais progressos sllokntos,oçorrendOJXIta- aprendi7..agcm 
marapatamarnacomplexaelaboraçãodaquelesiste- Logo. com essa perspectiva. tomamos nova-
ma no bojo da psicogênese do número(Gréco, Grize, mente a aprendi7.agem inicial das estruturas aditivas 
Papcrt e Piaget. 1960; Gréco e Morr, 1962; Greco, como objeto de exame para, com versõcsdirercntes 
Inhelder,Matalone Piaget, 1963). de tarefas. não apenas olhar sua oçorrência, mas 

Os progressos constatados também foram também o que ela pode prenunciar das estruturas 
limitados pela expressiva presença, nos sujeitos, multiplicativas (Vergnaud. 1983; 1985; 1991; 1998). 
alunos de I' série do ensino fundamental, de algo- A literatura contemporânea, reconhecida 
riunos aritméticos sem significação, e por certas como referente à ampla corrente do cognitivismo, 
inadequações das tarefas oferecidas tem reportado. nos últimos decênios, várias categorias 

Mesmo com todas essas restrições, as re;!li- de resultados e proposições sobre li cumpreensão, 
zações infantis revelaram sinais expressi\'os das por crianças escolarizadas, das operaçõcs de multi-
fonnas e caminhos peculiares da compreensão da plieação e de divisão. É o que mostra li revisilo de 
adição/subtração. Correa (1996),apontando a presença de estudos. de 

Além de um processo, portanto longo, de com- marca e\'olutiva, sobre a divisão em crianças. Des-
preensãodasestruturasaditivas,nossosestudosante- ercvemelescertascapacidadesinfantisprecocesde 
riorcs indicaram que as tarefas aplicadas solicitavam resolver problemas dc divisão antes da instrução 
dos sujeitos, no plano da ação com o material, o esta- escolar. mas uma parca presença de indagaçÕl':ssobre 
belecerrelações (binárias, terciárias) transfonnacio- os inícios da compreensão da divisão. 
nais. Estas aproximavam-se das presentes, aomcnos, Respondendo a essa restrição. investigações 
em dois tipos de problemas aritméticos aditi\'os da mesma autora (Corrca, 1996; Com-a. Nunes e 
propostos por Vergnaud (1985): o primeiro em que, Bryant. 1998) mostram que crianças de seis anos de 
conhecido o estado inicial e a tmnsfurmação, busca-se idade, sem instrução formal, resolvem problemas de 
o estado final (por exemplo, encontrar uma parcela divisão não computacionais. São apontadas como 
para compor certa grandeza); O segundo em que, relevantes para tais realimçõcs a experiência de 
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repartir coleções de elementos e a de estimar o valor Compostas por esquemas relacionais dinâ-
relativo dos quocientes. Porém, e descrita a difleul- micos, as referidas elaborações atestam a atividade 
dade crucial de crianças pequenas em distinguir o infereneial e dcdutiva dos sujeitos em que tmnsfor-
divisor do quociente quando os dementos estão mações de relações são fundamentais. É a essa ativi-
agrupados e quando o número de agrupamentos dade, interpretada pelo autor como de cáleulo rela-
cOlTesponde alternadamente ao divisor e ao quo- cional, que subjazem os invariantes operatórios, dos 
ciente (ver também Squirc, Bryant e Com~a, 1999). quais as rclações adiTivas apontadas por COlTea 

Dos Trabalhos referidos, é notório o limitc das (1996) sao exemplo: a correspondência bi-unívoca, a 
crianças pequenas em compreender a n:lação inver.;a adição rciterada urn a um. 
entre valores do divisor e do quociente. Por oUlro Asproposiçõ<:sdeVergnaudsobreaadiçãoea 
lado, asn:alizaçõcs precoces de dividiraparecem em subtração como campo conceitual, o das estruturas 
tennos de partição, apoiadas em relaçõcs aditivas aditivas, já se revelaram fecundas quando tomamos 
presentes eomo as de adição unitária um a um, ite- essapcr.;pectivaparadeflniraquelusopcraçÕCscomo 
rndu, com cOlTespondêneia bi-univoca, ate esgotar-se um sistema imbricado no processo lento e complexo 
a co!t:çào a distribuir. A lembrar que Parrat-Dayan da aritmetização do número Pudemos ver que elas 
(1980; 1985)jádescreveraaprecocidadccariqucza cnvolvem a combinação de vários esquemas espe-
da5 elaborações infantis sobrc a idéia de metade, dflcos (a correspondência biunivoca, a contagem 
sobretudo com materiais dobráveis, maleáveis, e ordenada, a quotidade, por excmplo) e permitem a 
apesar da complexidade dcssa construção a comple- elaboração progressiva de uma série de inferências 
tar-se tardiamente. lógico--matemáticas que as caracterizam, tais como: a 

A avaliação da lih:ratura que faz COlTea (1996) iteração, a comutatividade, a recorrência, a conexi-
mostra também a tendência de que o dcscnvolvi- dadc (Moro, 1998; 1999). Os antecedentes dessas 
menta conceitual da divisão nlio ocorreria antes do construções seriam as ações iterativas mais elemen-
dominio de facetas ligadas ao conceito de ntultip!i- lares de acrescentar + I, + I c de retirar -I ,-I elementos. 
cação, posto que a divisão é tradicionalmente vista progressivamente representadas e refletidas, 
como operação inversa da multiplicação. Sobre a multiplicação e a divisão, vêm de 

Em trabalho posterior, Correa (t:m Conea, Vergnaud(1983; 1985; 1998)elo.:m<::fltosdefinidores 
Spinillo, Brito e Moro, 1998) aponta a provável rela- básicos parn examiná-las como estruturas multipli-
ção entre estimativas sobre relações elementares da calÍ\as em Iiliaçlio com as aditivas. As cstrulurns 
divisão (o valor relativo do ql.lociente) e o succsso na multiplicativas assumem, sobretudo, a forma de rela-
tarefa de repartir ao identificar o quociente. É evocada, çõcs quaternárias de equivalência entre duas rclaçõcs 
pela autora, a tt.:oria dos campos conceituais de de dois elementos (logo, binárias). Assim, elas podem 
Vergnaud para apoiar a r&omendação sobre tarefas referir-se 3 elementos de mesma natureza ou de natu-
dt.: estimativa para quc antccipaçõcs conceituais reza diferente. Pertence a este último caso, segundo 
sejam elaboradas c, adiante, resultados de cálculos Vergnaud (1985), o protótipo dos problemas multi-
numéricos possam ser julgados como plausíveis (ver plicativos da aritmética escalaI" (por ext:mplo, tendo--sc 
também Spinillo, 1993) o preço de uma garrafa de n:frigemnle, calcular o 

Segundo nossa posição, é no quadro da citada preço d", 8 garrafas). 
teoria dos campos conceituais (Vergnaud, 1990; Dada sua característica de colocar em jogo 
1991; 1994) que o proccsso de claboração precoce de dois conjuntosderererência, as relaçõcs quaternárias 
relações (binárias, ter.:iárias, quaternárias) assume apoiam-se na idéia básica de isomorfismo entre dois 
sentido como componente das estruturdções mais tipos de medida correspondentes entre si. Há então o 
amplas e complexas dos momentos c~olutiV()sposte- envolvimento de noçõcs de correspondência (uni-
riores. ~oca, biunívoca, co-univoco, bimultionivoca). Mas 
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as relaçõcs binárias são o elemento primeiro de com
posiÇãO das demais e, dessa [onna, núcleo central do 

cálculo relacional em jogo em todas essas elabora-

çõesda aritrnética. 

Essa dimensão é essencial ao processo ensino

aprendizagem, como atinna Vergnaud(1985, p. 54): 

"Tudo é matéria para estabelecer a relação, 
e uma das tarefas do pedagogo é a de 
utilizar a matemática para analisar relações 
e fazer a criança descobrir. por tras da 
variedade das coisas, o pequeno numero e a 
simplicidade das relações que as estru

turam."l 

Salientando que os problemas envolvendo 

relações multiplicativas conccmem tanto à multi

plicação como à divisão, Vergnaud (1985; 1998) 

aponta-lhes os diversos níveis de dificuldades para as 

crianças, atribuíveis: (a) ã presença de números intei

ros ou decimais, de grandezas discretas e contínuas; 

(b) à necessidade de encontrar-se ou não o valor uni

tário eonfonne a correspondência t:T1tre os dois tipos 

de medidas, trazendo a operação de divisão; (c) ao 

envolvimento de cálculos relacionais diferentes, com 

operadorescalar sem dimensão ou com seu inverso 

Argumenta o mesmo autor que, como medida, 

uma quantidade numérica pode ser: 

(a) multiplicada ou dividida por um "numero sem 
dimensão··(cscalar. fator), significado freqUente
mente pcla expressão' ... duas vezes mais ... " 
"" por dois. ,". Rcsulta em uma medida como a 
inicial, sohre a qual o fator opera; 

(b) muhiplicada ou dividida por uma medida do 
mesmo tipo. Resulta, na multiplicação, na dimen
são inicial e. na divisão, em uma ra:t1io escalar, 
essencialmente numérica; 

(c) dividida por uma medida dt: tipo diferente, do 
que resulta um quociente (novo) das duas diferen-
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tes dimensõcs. Por exemplo: total de despesa por 
quantidade de produtos comprados; 

(d) multiplicada por uma medida detipo difereme, 
do que resulta um terceiro tipo de medida. Por 
exemplo: tempo por velocidade resulta em distân
cia percorrida 

Logo. há difieuldadesdiferentes para oapren

diz na compreensão das estruturas multiplicativas, 

confonne a complexidade das relações envolvidas, 

as quais não s~o todas nccessariamt:nte domináveis 

na escola fundamental e nem necessárias para uma 

criança resol\'er um problema multiplicativo (Verg

naud 1985; 1998), Porém, mesmo em suas formas 

mais elementares " ... a multiplica~ãu coloca em jogo 

um cálculo relacional relativo a quatro quantidades c 

vários tipos de operações." (Vergnaud, 1985, p.I66). 

Para nianças iniciantes em aritmética, segundo 

o autor, há a questão de que a multiplicação não é 

comutativa, o que traz dificuldades confonne o tipo 

de significação relacional ali embutida.3 Mas há o 

indicativo de que são mais fáceis, para as crianças, 

multiplicações em que está presellle a iteração da 

dimensão a multiplicar. confonne indicação do fator 

ou escalar. Elas se apoiam na iteração, um teorcma

em-ação, e propriedadc isomorfa da função linear. 

Portanto, os inicios da elaboração das estruturdS mul

tiplicativas estariam na adição reiterada (n vezes) de 

pareelascquivalentes. 

Nun<.'S c Bryant (1991) referem-se à perspectiva 

acima para interpretar rcsultados de elaborações 

infantis de multiplicações e divisões em situações 

diversas. Apontam competências precoces no esta

belecer relações multiplicativas, como as de corres

pondência "um para muitos" c a composição rcite

rada de conjuntos de mcsma cxtensão. Essas compe

tências seriam indicadores das ligações necessárias, 

na solução de problemas, entrc o dominio novo 

multiplicativo com o da adição/subtração. 

2_ As traduções das citaçôcs do autor s1l0 de nossa responsabilidade. 

3, E um exemplo: R$2,OO multiplicados por 4 sorvetes resultam em dinheiro (o custo dos 4. por iteraçilo 
R$2.00+R$2,OO----R$2.00+R$2,OO). Por comutaçllo, 4 so,..,etes multiplicados relo coefícit:ntt: 2 (RS2,OO por sorvete) resul_ 
tam em dinheiro (RS8,OO). e a itcraçll.o 4+4 resulta em sorvetes e não em dinheiro 



Nunes (1999) também argumenta que dife

rentes modos de ensinar correspondem a diferentes 

modos de representar li situação multiplicativa, 

resultando em diferentes concepções de multipli

I:a~ão. Assim, compreender a multiplicação como 

adição repetida é produto do ensino escolar, o quc 

não estimularia as crianças li vinC1.llarcm a elaboração 

da multiplicação via esqucmas de correspondência. 

Komilaki e Nunes (1999) trazem resultados de 

crianças de seis anos em dianlt: que resolvem predo

minantemente problemas de multiplicação e de divi

sãu, quando em sua forma direta, com uso da corres

pondência "um para muitos", por exemplo . .\ias não 

u fazem quando os problemas apresentam-se em 

forma inversa, em que o uso da correspondência e da 

composição da quota só pode ser levado adiante pela 

inversão das transformações. Essa análise leva as 

autoras a advogarem que a multiplicação e a divisão 

têm origem diversa, desenvolvendo-se paralela

mente até, adiante, coordenarem-se entre si, mesmo 

porque elas exigem, como visto, esquemas de ação 

diferentes: a multiplicação pede que se estabeleçam 

conjuntos em correspundbJcia, enquanlo a divisão 

traz o repartir e o termar quotas 

Em trabalho anlerior. apoiados nas propo

sições de Vergnaud e intere~sados exatamente na 

quest~o da urigem das eSlrulur<e; aditi\'a~ e nmltipli

cativas, Lemoyne, Vincent, 13run, Conne e Portugais 

(1994) identitiearam níveis de desenvolvimento 

dessas estrutums em crianças escolarizadas que resol

veram problemas envolvendo relaçõcs multiplicativas 

São eles: o primeiro nível, de indifercnciação entre 

relações aditivas e multiplicativas, em que predomi

nam esquenlas eomo os de iteração e equivalência; o 
seglmrlo, dc difercnciaçilo cnlre ~qllela~ relaçõcs, 

ocorrendo a gener~liz.ação dos esquemas de iteração, 

agora aplicado a elementos ou conjunto de elemen

tos. quando a multiplicação toma-se adição repetida; 

u terceiro, de coordenação entre rel~ções parte-todo 

dos elementos. com elaborações numéricas e distinção 

entre a mllltiplica~ão e a adição repetida. 

A argumentação que expusemos, restrita diaJ1le 

de uma copiosa literatura contemporànea. dá-nos 

indicios relevantes para apostar na possibilidade de 
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identificar, em situaçõcs de aprendizagem construti

vis la, tal como concebidas, as filiações das estruturas 

multiplicativas nas estruturas aditivas em elabo

ração, com alunos iniciantes em aritmética 

Em especial. os niveis de desenvolvimento 

daquelas estruturas, propostos por Lcmoyne e cols. 

(1994), aparecem como parâmetros interessantes a 

serem verilicados em outras alternativas de tarefas. 

Sugerem que os esquemas da adição repetida seriam, 

de certo modo, ehave na pa~sagem da adição para a 

multiplicação propriamente dita. Também vemos a 

hipótese do início da multiplieaçllo como adiçllo 

repetida marcar a preocupaçãu de outros autores 

(Nunes (! Bryant, 1997; Komilaki e Nunes, 1999). 

De outra parte, resultados como os de Correa 

(1996) e de Parrat-Dayan (1980; 1985) permitem ver 

as atividades precoces de partição como outro foco 

de exame da referida filiação de estruturas, mesmo 

porque, ao que tudo indica: 

- na perspectiva adotada, dividir e multiplicar são 
operações que, salvaguHdad~s suas pt\:utiari
dades, fazem_se em paralelo no caminho para sua 
integração estrutural; 

- nas ~tividades de partiçãu de I:oleçücs, há ~ pro
dução de parcelas equivalentes cuja repetição adi
liva pode ser objeto de rellexao para que o sujeito 
chegue à totalidade de elementos presentes. 

Em suma, as tarefas com ênfase da adição 

repetida de partes ou com ênfase na repartição de 

uma grandeza total teriam potencial para mostrar 

aquela passagem entre as estruturas aditivas e as 

multiplicativas? Assim sendo, elas favoreceriam 

aos sujeitos aquela passagem? Ambos os caminhos 

seri~m igualmente favor:ivcis ou um seria mais 

favorávellJue u outro àquela progressão? 

Tais questões nos fizeram escolher, para 

estudo, duas alternativas seqüenciais de tarefas de 

aprendi agem: a primeira, baseada em tardll !.le 

igualização de parcelas ue uma aui(,:ao, com ênf~se 

na atividade de repartir quantidades: a segunda. 

baseada em larefa de composiçãu aditiva de uúme

ros, enfatiza a repetição n vezes de quantidades 

equivalentes adicionáveis. 
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A dcstacar que as duas alternativas acima quantidades numéricas. invers:lo adiç:lolsubtração, 

foram planejadas de sorte que fosse favorecida a composição aditiva de números) 

dimensão de representação gráfica das realizações 

apoiadas em matcrial, aspecto julgado como pouco 

favorecido em nossos estudos antcriores (Moro, 

1998). Assim, os momentos de execução prática 

foram alternados, não só com o de interpretação 

verbal do executado, mas também com o dc produção 

de notações das realizações com o material e de inter

pretação dessas notações. 
Dessa forma, procuramos melhor atcndcr a 

recomendações sobre a relevância da representaçllo 

matemática (Vergnaud . 1985), como também 

melhor verificar a importância de ativar-se a tomada 

de consciência da ação do sujeito para seu processo 

de conceitualização (Piagcl, 1974; 1978). 

Logo, neste trabalho, é examinada a adequação 

de eada uma das seqüências de tarefas cm: 

(a) revelar elaboraçõcs infantis sobre as eSLru

luras aditivas e sobre a passagem destas às muhipli-

callvas; 

(b) fazer avançar o processo de elaboração re· 

lativamente inicial dessas últimas estruturas a partir 

da ath'ação, em curso, das primeiras, as aditivas. 

MÉTODO 

Sujeitos 

Participaram do estudo sete alunos (de 6 a 2 

me 7 a 4 me anos dc idade). de uma cscola funda

melllal pública da periferia dc um municipio da área 

metropolitana de Curitiba. Eles compuseram. por 

sorteio alea tório, duas tdades A e B (na Lriade A, a 

ausência prolongada de um sujcito da escola, 

obrigou-nos a substitui-1o por um colega na 2' 
sessão). Em atenção ao crit&rio da defasagem ótima 

para a composição de pequenos grupos (Doise e 

Mugny, 1981), o rc ferido sortcio foi feito a partir da 

categorização dosalunosde uma turma de I' sérieem 

três ni veis de avanço cognitivo (Moro, Branco, Alves 

e HObner, 1990) em noções operatório-concrctas 

afiliadas aos conceitos examinados (conservação de 

Proc ed imen tos 

A cada tríade, por sorteio aleatório, loi Oft.TCcida 

uma alternativa diversa de seqüência de tarefas, em 

duasscssõcs. 

A primeira alternativa, oferecida à triade A, 

utilizou uma coleção de 18 fichas de plástico, folhas 

de eanolina branca e canetas hidrocor. As tarefas 

aplicadas foram: 

- na primeira sessão: (a) igualização de parcelas de 
uma adição (grandezas pares ou ímpares, de 6 a 14 
elemcntos), a partir de parcelas desiguais sem 
grandcza total comorefcrente; (h) identificação de 
grandezas escolhidas (de 6 a 14 elementos) e dc 
sua divisão em duas partes para ser provocada a 
descoberta: do fator de divisão [2J e a extensão do 
quocienle/pane resultanh:, e do fator multiplica
tivo [2J e o tOlal resultante de sua aplicação; 

- na segunda s",s5110, tarefas de identificação de 
grandezas (de 6 a 14 elementos) e de sua divisão 
em três c em quatro partes. para ser respectiva
mente provocada a descobena dos fatores de 
divisão 3 e4 c a extensão do quociente/pane resul
tante, e dos fatores multiplicativos [3 e 4J e totais 
resultantes da aplicação desses fatores 

A segunda alternativa de tarefas, oferecida à 

tríade 0, teve como material folhas de cartolina branca, 

canelas hidrocor e quatro conjuntos de 7 pequenas 

caixas de plástico, correspondentes a quatro conjun

tos (em cores diferentes) de 36 fichas de cartolina 

Cada um dos conjunlosdecaixas loi destinado a cada 
sujeito elou ao adulto (orientador das tarefas), já 

contendo, respectivamente, quantidades de I a 7 

fichas da mesma cor. 
As tarefas aplicadas foram as seguintes: 

- na primeira sessão: (a) composição de uma gran
de7.a em duas parcelas, conforme outra, de refe
rência, e de duas oulras em duas e cmlres parcelas 
conforme oulra grandeza referenle [até 7 elemen
tos]; (b) identificação do nÍlmero de vezes em que 
as composições, de mesma grandeza, apareciam 
em cada arranjo, para ser provocada a descoberta 



dos fatores multiplicativos [2 e 3];(c) identifi
cação do total de elementos dos dois arranjosobti
dos via adição reiterada das grande7...a5 nas duas 
composições resultantes; 

- na segunda sessão: (a) composição de uma gran
deza em duas e em tres parcelas, confonne uma 
grandeza de refcrência [até 7 elementos]; (b) 
n:partição da quantidade total de elementos do 
arranjo obtido, eom identificação do número de 
partes em que o arranjo fora repartido para descn
berta do fator de divisão [3} e do quocienteJparte 
resultante; (c) identificação do número de vezes 
em que a composi~ão de mesma grandeza se repe
tia, para descoberta do fator multiplicativo [31, c 
do total de elementos do arranjo obtido via adição 
reiterada das grande7.3s na composição resultante 

As tarefas alternaram momentos de execução 

prática com o malerial, com momentos de notação do 

executado e interpretação do grafismo produzido 

(exceto em dois casos, na 2' sessão da primeira c da 

segunda alternativa, por cansaço dos sujeitos, quando 

as notações seguiram-se ás atividades conjuntas de 

divisão e multiplicação). 

Todo o transcorrer das sessões foi gravado em 

vídeo. Do exame dessas grava",iks. foi obtida a tnms

crição dos dados, resultando em protocolos de cada 

tnade/sessão de aprendizagem, compostos da des

cri",ão parafraseada da seqllência de eventos, c da 

transcrição dos dados brutos (ações práticas e vcrba

lizaçõcs originais dos sujeitos e do adulto, orientador 

das tarefas). 

A análise dos dados, de ordcm qualitativa, 

concentrou-se nos esquemas (elementos das estraté

gias cognitivas) cxpressos por cada um dos sujeitos 

nas respectivas triades, e nas fonnas de interven(,:ão 

do adulto. 

Essa análise foi cfetuada eonfomlc os seguin

tes níveis de descrição dos ciclos das realizações dos 

sujeitos e do adulto: 

- descrição das caracteristicas centrais das tarefas 
propostas, das formas de o adulto concrctizá-las, c 
dos e,quem.as dos sujeitos ali expressos; 

li! 

- descrição interpretativa das estratt:gias cogniti\'3s 
dos sujeitos, para apreender-lhes a significação no 
processo progressivo das elaborações conceituais 
focalizadas. 

RESULTADOS 

Expomos, a seguir, de cada seqllEncía de tare

fas, as principais adequações e inadequações identi

ficadas(das tarefas em si edas condutas do adulto ao 

oricntá-las), agrupando-as por tipo dc tarefa no con

juntodassessõcs cfetuadas (l"e 2"). Os limites deste 

texto permitem-nos, ao mesmo tempo, descrever a 

natureza típica e a significação cognitiva de alguns 

exemplos das estratégias cognitivas dos sujeitos 

(identificados pela abreviatura de seus nomes) que as 

tarefas pudemm ocasionar. 

Da seqüência de tarefas baseada na 
igualização de parcelas de uma adição 

A , Da larefa de igualização de parcelas 
de uma adiçãlJ (I" sessão, 'ríllde A) 

Lembramos que, nessa tarefa, os sujeitos eram 

convidados a igualar duas parcclas de extensão 

numérica desigual para, depois, serem elas identifi-

cadas como parcelas adicionáveis. 

Dentre asadcquações dete<:tadas, as mais rele-

vantessão: 

- a presença de JXlrcelas desiguais de elementos a 
igualar [por exemplo, 5 e 4]. Ela da margem para 
que: (a) urna delas seja decomposta em uma quan
tidade menor [3] para, a partir desta, por aproxi
mação, serem os elementos rcdistribuídos em 
parte~ iguais. É o que tú.cm Lu c BT, mostrando a 
necessidade de uma referência quantitativa [a 
eolcção - 3] para obter a igualdade;(b) sejam exe
cutadas açõcs de retirar/acrescentar elementos 
para coordenação destes esquemas. Por exemplo: 
Lu utiliza-se da parcela menos extensa [4] como 
referência para contar e separar elementos na outnl 



no 

parcela [até 4) e executar ali 5-1'=4, deixando de 
ladoo elemcntorcstante [" ... é para ficar de fora."]; 
(c) revele-se a diliculdadede dar destino ao exce
dcnte/reslo:subtmidodeumaparcclaéclcacres_ 
ccntado à outra.mantcndo-se a desigualdade [JXlT 
exemplo Br, para I" parcela =4 e 2'= 5, faz 4+1]; 

- o pedidoparaqucossujcitosinterpretemaativi
dade de igualar e seus resultados, por tr3zcr-lhcs a 
ncccssidade de verificar a extensilo das parcelas, 
provocandoaadiçãodas rncsmas. Éocasilioparaa 
expressão e transformação de diversos modos de 
contagem das parcclase do total. 

Essas realizaçõcs lllostram que os sujeitos não 

elaboraram. ainda, a idéia de cardinalidade de uma 
parcela, esta como adicionável à outra para compor 

outra grandeza cardinal. Nos casos observados, e 

com as quantidades em jogo, há muito mais a 
elaboração das grandezas como quotidade, com a 
identificação de cada uma delas via material, algo 

facilitado pelas coleçõcs pouco extensas, provavel
mcnte em função do fenômcno do sI,bili;;ing 

(Fischer, 1991) e pela repartição concretizada dos 
elementos em duas partes 

As mais importantcs inadequações registmdas 
nessa tarefa silo a~ seguintes: 

- aquantidadedec1cmentosoferecidaaossujcitos 
(l-lfiehas)':ex\:essiva.Dificultaeonstataradcsi_ 
gualdade entre as pareelas obtidas ao acaso, pois 
hádossujeitosaindalimitaçõesnoenumerargran_ 
dezas maiores (por exemplo, de 10 em diante); 

- ausência depc:dido do adulto para que os sujeitos 
verifiquem a ocorrência de diferença entre as 
parcelas obtidas ao aeaso e sua "xtensão, pois os 
sujeitosrcdistnbuem, repanem,d" imediato. os 
elementos entre as duas panes do material. É 
muito provável que, no plano da açào, essadife
rença te!lha sido percebida no transcorrer da tarefa 
(por exemplo, o sujeito Lu), pois a igualização se 
faz em tennos dc acréscimos e retiradas dc 
elementos. É nccessfu-io, porém, provocar a veri· 
Ilcaçilo daqllc\as difl'renças, para avanços dos 
esquemas da subtraç~o (do excedente a retirar/ 
redistribuir na igualização, ou da extensão de 
parcela menur " \:omp1ctar a outra mais extensa, 
por exemplo). 

M.lf.lI'fI 

Da análise das tarefas de notação das ativida

desdeigualizaçãodeparcelasedeinterprctaçãodas 

notaçõcs produzidas, temos preponderantemente 

adequaçÕCsemcomparaçãoainadequa~Õ<:s.Entreas 

adequaçõ<:s detectadas, destacamos as seguintes: 

- a fonna empregada pelo adulto para pedir a tarefa, 
rcmcmorando as ações cxccutadas ("O que vocês 
fizeram ... " ·· .. quantasfichastinhaantesemcada 
lado da caixa ... "). Ela toma mais provável o 
registro grático, nllo só dos re<;ultados dasaçõcs 
efetuadas, como o dessas próprias ações. Mesmo 
assim, entre os sujeitos examinados preponderam 
notações referentl's ao resultado final da iguali· 
z.ação, representadas as quantidades totais resul
tantes da adição das duas parcclas igualizadas, 
principalmente; 

- amanutcnçãodoarranjodcparct:lasobtidascomo 
material (e oelementorestante,confonne ocaso). 
É algo que pcmliteoretomo espontâneo dos sujei
tos, durante a notação,ao efetuado com o materiaL 
Podem, assim, estabelecer relaçõcs cntre o com
posto concretamcnte e sua representação para 
"afinar" esta representação. Como exemplo da 
foma de os sujeitos utili7.arern esse apoio. há o de 
Jc: ao interpretar na 3' rodada, seu desenho de II 
elementos, vai à mesa e conta 10 fichas presemes 
nas duas panes da caixa pard,em scguida, contar 
noscudesenhoatéodécimoelerncnlOeriscaralio 
decimo primeiro ( ..... colocá o pauzinho aqui ... "), 
assim registrando a subtraçãu 11-10;10; 

- a prcsença de pedidos para interpretação das 
notaçõcsproduzidas,cornochaveparaprovocar 
avanç05 das rcprescntaçõcsgráticas e de suas 
descrições. quer a partir da interpretação de cada 
sujeito das suas próprias notações (quando ele as 
reforma ou produz outras para melhor sustentar 
sua interpretação), quer da interpretação dos 
parceiros das suas produçõcs respcetivas. 

A principal inadequação dessa parte vem 

exatamente do momento de interpretação. Refere-se 
" funnas pouco intercssantes, limitadoras, de o 
adultopedirinterpretaçõcse,demesmo,nãopedi_las 
subre dimensões presentes t: importantes para a 
elaboração dos conceitos trabalhadus. Exemplos 
Lu, depois de desenhar 8 fichas, provocado pelos 



A,lrlnllillgl.~lesUl1lrllldiliml.ulli,lieatim 

parcciros dcscnha mais urna, dc outra cor. Conta-as, 

outra vez. oscilando em apontar total dc 8 ou 9. Mas o 

aduho nadalh~ pergunta a respeito e, assim, não fica 

claro se Lu representa elemento restantt: (o nono) ou 

"" De qualquer modo, é notório o potencial da ta-

refa de notação, s3lientado o das suas interpretações, 

por ativar elaborações dos sujeitos sobre aspectos do 

campo conccitual trabalhado. Tanto é assim que, cm 

linhas g~rais, as notaçõcs dos sujeitos alteraram-se 

francamen h: durant~ 3 t3rd3: d~ gmfismos repr~sen

tativos da ext~nsão numériea total das coleçõcs c/ou 

(menos freqüentes) de parcelas estãticas dessas 

coleções (computado o total de seus elementos), para 

notações em que há a prescnça de parcelas de mesma 

grandeza ou de grandezas diferentes, ou de elemen

tos como sl.lbtraidos ou adicionados após vcrificação 

por contagem, com registro de algarismos corres

pondentes ao rcsultado final da adição. 

B . Da tarefa de repartição de gra"úeza~' em 
2,3 e 4 purle~' (14 e 2"~'en'ões, tríaúe A) 

Lembramos que essas tarcfas pediram a idcn

tificação du extensão numerica de uma quantidade 

escolhida e sua divisão em 2, 3 t: 4 partes, para a iden· 

tificução de quantas scriam cssas partcs e da extcnsão 

numérica de cada ullla delas 

As mais importantes adequações verificadas 

foram U5 seguintes, rclativas à probabilidude de U5 

tarefas em questão provocar: 

- o aparecimento de estrdt':gias típ icas de partição 
de grandezas entre os sujeitos (mesmo as muis 
extensas, de 13, 16, 19 elementos), e de avanços 
de~sas estratégias durante as tarefas. Entre elas: 
(a) divisão em duas partes (da caixa), por decom
posição progressiva da quantidade escolhida. até a 
obtenção de parecIas equivalentcs. scparando 
elemento restante. Por excmplo: Je põe todas as 
fichas que escolheu (sem antes contá-Ias) em um 
dos lados da caixa; dali, Lu e Br, 3lternadamente, 
tiram cada ficha. pondo-as do outro lado da caixa 
ate ali haver 4 elemcntos. Da outra parcelu, Lu faz 
5-1=4, pondo a ficha retirada fora da caixa, 
quando ]e diz: "Sobrou um .. .' (apontando fichu 

", 
retirada); (b) repartição da grandeza em duas par
tes iguais, em vez de três. para distribui-Ias aos 
dois parceiros com exclusão de si próprio COlllO 

p~rte, devolvendo elementos restantes. Por excm
pio: Or faz dois llIontcs de três fichas c dã 3 fichas 
para Lu e 3 para Je, e sepura ao lado as outras 7. 
Aos protestos de Lu ("Vocês ficou com mais ... ", 
para as 7 fichas), Orsejustifica: '·Você ficou com 
três e ele (aponta Je) ficou com 3'"; (c) devoluçãO 
do elemento restante ã coleção inicial (Lu, na I ' 
partição), pussando a elemento sepurado, com 
provocação do adulto (na 2' panição, Lu conta a 
ficha restantc como parte da grandeza total divi
dida, ~pe5ar de ]e tê-la separado); (d) atenção c 
controle estritos sobre a atividade de repurtir dos 
parceiros e os resultados destu ação. Por exemplo, 
nu 2' rodada, Je para Lu: "Veja quantas você têm, 
aí agora ... " e conta as fiehas de Or; (e) resistência 
em decompor a parte que se ~tribuiu na repanição 
eqüitativa que inclui o adulto. Por e.\{emplo, Lu 
não se desfaz de fichas de seu monte de 6. apesar 
dos pedidos do udulto, das obscrvações dos 
parceiros e dos ajustes negociados de Or para dali 
tirar uma por uma as fichas. Somentt: após três 
tentativas, Lu fazesta retirada (6-1=5, 5-1=4, dando 
as 2 fichas paraOr).; 

o aparecimento, nos momentos de interpretação 
das partições efetuadas, de t:squemas ou relaçiks 
relevantes a avanços de compreensão, tais como: 
(u) viu materiul ("partes" ou "pedaços" da caixa 
indicados com gesto c contados), aprox imam-se 
os sujeitos da identificação do fator de divisão 
"dois"; (b) identificação da parte de cadu um, 
como resultado do repartir (em 3). Por exemplo, 
Or: ·'Quatro"; Lu (aponta seu monte e o de Je): 
"Quatro e Quatro"; 

- a descoberta de fator multiplicativo (dois) via 
gesto para cada pane/lado do material/çai;o;a em 
quo: a~ duas grandezas uparecem repetidas. Foi 
assim que, à indicação do adulto "' ... se eu tenho 6 
fichas aqui (aponta uma parte da eaiKa) c 6 aqui 
(aponta a outra pane), quantas vezes eu lenho 6 
fiçhas?"; Lu: '·Duas .. " (upontando cada lado). E, 
adiante, Je: '·São dois os lados da caixa com 
fichas."(apontando cada parte); 

- questões do adulto como ·· ... em tudo, quanto dá de 
bolacha/ficha três \'e~cs quatro?"' também pare
cem assumir algum s~ntido somcntc sc ucompa
nhadas do gesto indic3dor para cuda parte, 
surgindo como via interessante para que os sujei-
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[Os se reportem à grandeza lotai, vcrificando-a 
Por exemplo, por contagem unitãria, os sujeitos 
verificam a grandeza total ronnada pelos elemen
tos de trê~ partes de grandezas rcpt:lidas. E Or 
assim se expressa, após aquela verificação: 
"Doze. três vezes repete quatro fkhas, ficam 
doze" 

Muitas foram as inadequações da tarefa. 

Dentre as mais relevantes, ternos' 

- o acúmulo de instruções do adulto aos sujeitos, 
como na tarefa de repartição por 2: pedir a verifi
cação da quantidade escolhida c a djvisão dessa 
quantidade. Acumular ordens traz limites à 
compreensão da tarefa, mesmo porque os sujeitos. 
no afã de repartirem os elementos na caixa, !l~O 
atentam à identificação do total inicial à grandeza a 
dividir. A ausência desse referencial pode aumentar 
adificuldade,jáem si fone, dc identificarodivisor; 

- o emprego pelo adulto de expressões como " ... em 
tudo são quantas fichas? Em quantos lados da 
c~ixa ela estão?"". Elas dificultam enc~minhar-5e 3 

identificação do divisor 2 pois, ao mesmo tempo, 
pedem aos sujeitos a grandeza total e seu divisor, o 
que pressupõe a presença de estruturação da idéia 
de totalidade divisivel em partes; 

- o encaminhar a deseoberta dos fatores multiplica
tivos (me,mo o fator 2) mediante empr<:go pclo 
adulto da expressão" ... quantas vezes'!"" (com 
marcas da tradição das tabuadas). Essa exprcssão 
não faz scntido aos sujeitos, principalmente na 
presença de duas partes de mna caixa em que as 
grandezas estão. É exemplo a seguinte fala: "Aqui 
tem quatro uma vez e quatro outra vez, quantas 
fichas são em tudo?; Lu: "'Doze"; Je: "Três"; 

- adeJllasi~lla extensão da quantid~de de elementos 
àdisposiçãodos sujeitos, levandoa escolhas livrcs 
de 16, 19 elementos para a grandeza a dividir. 
Como iniciantes em aritmética, pane dos sujeitos 
mostrou dificuldades de represcntação dessas 
grandezas, de enumerã-las, por exemplo. É verdade 
que a escolha dc grandezas extens~s (tendência 
dos sujeitos) revela pt"euliaridades interessantes 
sobre as fonnas do repanir, sobre o destino a d~r a 
restos de 1 e de 2 clementos. Porém, mcsmoas~im, 
pode ser mais produtivo, do ponto dc vista de 
t:laboração de relações, ocorrer 3 atividade com 
coleções menos numerosas, o que pode também 
revelar realizações interessantes; 

11. Lf. 11m 

- a rcpetida explicitação, pelo adulto, das relações 
entrc as várias dimensões da atividade multipli
cativa. São expressões também scm significação 
para sujeitos que somente iniciam-se na desco
berta do fator multiplicHtivo. É exemplo: "Em 
tudo são quinzt: bolachas/fichas, mais esta (o 
resto) dezesseis. Quanto tem em cada monte para 
em tudo ter 3S quinze bolachas'!". 

São claros, nesses casos, os limites da elabo

rdção dos sujeitos quanto a grandt:L.lIs cardinais que, 

repartidas em certo número de panes, coJtSCIVam-se 

como tais e resultam em partcs de cardinalidade espe

cifica. Ou, que se repetem ao menos duas vezes para, 

dessa relação, poder ser obtido um total de elementos 

presemeo;, via número de repetições daquela grandeza. 

Sobre as adequaçõcs e inadequaçõcs das tarcfas 

dc notação e de sua interpretação. após cada repartição 

com o material e suas intt:rpretaçõcs, preponderam, 

como antes, as primeiras sobre as segundas. Assim 

sendo, temos novamente as seguintes adequações: 

- a fonna de o adulto pedir c orientar a tarefa, 
marcando a necessidadc de registrar as ações 
ocorridas e o quc delas resultou; 

- a manutlTlção das partes fonnadas com o material. 
Favorecc o reexame da extensão nwnérica de cada 
parte, da totalidade por das composta e de elementos 
restantes. Por exemplo, na repartição por 2, le conta 
e reconta todas as fichas das duas partes da caixa, 
..... c: oito.", e tcnta traçar o algarismo 8, dizendo a Lu 
"Como éo oito?". Mesmoque a notação reproduza o 
resultado estático das açôcs e composições efetua
das, ver o arrartio ocasiona a produç~o de notaçõcs 
mais variada~ c lX'fl11Íte conferir quantidades; 

- produzir notações, interpretá-las e atentar às 
interpretações dos parceiros sobre suas próprias 
notações revelaram-se oportunidades marcantes 
de retomar grafismo produzidos, trazendo avan
ços de interpretação das notaçõcs e transfonnando 
e complementado as mesmas. É exemplo o que 
houve, após as atividades de divisão e de multi
plicação: em três momentos, na alternância das 
interpretações, os sujeitos produzem outras 
marcas ou complementam as antes produzidas, 
quando são sobretudo enriquecidas as de Or e Je. 



da ausência para a prescnça do reconhecimento de 
que há elementos como partes separadas, resul
tado do repanir (le, duas partes, Or, três), e que 
tais partes repetem-se. 

As principais inadequações aparecem nos 

momentos de interpretaçlio das notações, quando o 

adulto sobr«alTega os sujcitos dc dcscriçõcs das 

relaçõcs em jogo, dentasiadamente complexas. Por 

exemplo, para notações após divisão por 3, insiste o 

adultona relaçãoentreagrandeainicial(13),agran

deza dividida (12) e o elemento restante (I). Inter

rompe assim a intl..'I"pTetação de Or sobrc a parte que 

lhe coube e apressa-lhe a interpretação sobre o que 

seria o dividendo. 

As notaçõcs produzidas podem ser, em seu 

conjunto, assim caracterizadas: 

- asrelativasc){clusivamenteàsatividadesdeparti
çlloldivisão representam as partes separadas da 
grandeza dividida ou a quota de cada parceiro. 
Predomina entllo o registro do resultado final do 
repartir sobre a ação, cm si. de repartir. I'or exem
plo, Dr traça duas seqüências de algarismos (de 6 a 
l.de 1 a6,ambasem sentido im'crso),scparadas 
por um sinal (estrela), os algarismos represen
tando elementos correspondentes das parcelas. A 
notar, de dois sujeitos, após a repart içi'lo por 3, a 
representaçãode··doisbonecos ... queesti'lojogun
do ... ", sugerindo: de Lu, a divisão da grandeza 
total por duas pessoas, não por três, enfati7.ando, 
na interpretação. a grandeza total; deJe, a sepa
ração de 4 elementos para cada uma de duas 
pessoas. Já Or atribui a parte de 4 elementos para 
" ... um boneco que joga". 

As interpretaçõcs, em grande partedescrilivas 

e enumeT3tivas das co!~ões representadas, levam a 

notaçôcs mais elaboradas (na di\'isi'lo por 2, as de Lu, 

como grandezus depois separadas em duas panes; as 

de Je, com separaçllo ao contar parcela e total com· 

posto pclas duas parcelas). Nas repartiçõcs por 3 e 

por 4, embora ainda descritivas, as interprctaçõcs 

indicam que a coleção representada é a parte que 

coube a cada um (o resultado do repartir) e que as 

partcssãocomputáveis. 

m 

- as notaçõcs efetuadas depois das atividades de 
descoberta do fator multiplicativo 3 representam 
duas parcclas desiguais (Lu) e iguais (Or) e quatro 
iguais, os elementos em cOlTespondência bi-uní
voca espacial (Je). Porém, as interpretaçõcs slIo 
marcadas pelo cômputo da grandeza total de 
(,'lementos, vista como tal, e não como produto <b 
repetição aditiva de partes/parcelas equivalentes 
n vezes. Somente sob qucstões e sugestõcs do 
adulto,Jerefcre-se a partes da grandczatotaJ, 
admitindo" ... três filas de bolachaslfichas.", de4 
elementos. Logo, há indícios importantes sobre a 
diliculdadedcos sujeitos. nesscmomento,traba
Iharem parcclas equivalentes de uma grandeza 
total e que se repetem, ainda que tenham este 
parcelamento grafudo reiteradamente, como no 
exemplo de Je. Mais ainda, quando três coleçõcs 
de4 elementosesti'lo visíveis (ou namão,como 
para Lu e Je). Não há, assim. na representação 
gráfica e na intC1l'retaçllo desta, sinais de que o 
fatormultiplicativoeslejapróximodeserinferido; 

- as notações produzidas após as atividades de 
repartirede busca do fator multiplicativo trazem o 
registro da grandeza total inicial,e que foi repar
tida. Mesmo quando partes dessa grandeza 
(numericamente desiguais, como as de Lu) são 
traçadas, elas têm sua quantidade controlada na 
contagem do total. Interferências sugestivas do 
adulto não bastam par.!. alteTar tais produções. As 
interpretaçõesprópriaseasdosparceirosapenas 
ajudam naenumeração mais acurada de cada parte 
e da grandeza total por elas composta, com conta
gem unitária dc todos os elementos 

Logo, cstão prescntes dimensões relativas à 

descoberta do fator de divisão (ocscalar) nas notações 

produzidas imcdiatamcnte após as tarefas de partição, 

exclusivamente. Porém, as notações produzidas após a 

tarefa sobre o fator multiplicativo rdletem as dificul
dadcsde parcelar grandezas, de idcntificarparcclase de 

descob!ira totalidade pela adiÇão rçilcrada de parcelas 

emsujeitoscollloosexarninados.E,parecequeprodu

zirnotaçõcs.ap6saseqüênciadeatividadcsrelativasà 

divisão e à multiplicação mais acentua tais dificul

dades.Scaidcmificaçãodofatormultiplicativosurge 

comoinfcrência muitocomplexaaossujeitos,a do fator 

de divisão fica indiferenciada nesse momentoaltemati

vo da tarefa. 
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Logo, das formas de solucionar as tarefas de 

repartir, temos que, s<: aindam; 5ujcitos encontram difi

culdades em idCtltifkar o fator de divisão por 2, mais 

longt: ainda está a identificay1lo, mais complexa. dos 

fatores de multiplicação (mesmo por 2). Seriam difi

culdades ligadas à preponderância. nos sujeitos, deuma 

compreensão ainda pré-operatória do sistema das adi

ções/subtrações, apoiada na noção de qualidade em ela

boração (Gréco e Morf, 1962), posto que estão 

ausentes: a composiç.'lo aditiva de parcelas de cardinal j. 

dade especifica, partes de Wlla grandeza total; a subtra

ção de grandeza parcial dessa totalidade, resultando 

em outra grandeza, pane daquela grandeza lotaI. 

Oasequência de tarelas baseada na 
composição aditiva de números 

A . Da tarefa de compo.~;ção aditiva de 
g,unJeza~' em duu~' e três parcelas conforme 

grandeza de referência 
(re 2·sessões, tríaJe B) 

Em essência, a tarefa focalizada pedia dos 

sujeitos a composição de uma grandeza em duas e em 

tres parct:las, grandeza esta de extensão numérica 

equivalente a uma de referência escolhida pelos 

sUJeItos. 

Dentre as principais adequações encontradas 

da aplicação dessa tarefa, descrevemos 

- a ne<:essidade dc "ajustar" parcelas para compor 
aditivamente as grandezas. Revela significativos 
esquemas dos sujeilos para a elaboração pretendi
da, t:Iltre os quais os de: (a) busca de equivalência 
entre grandezas (mesmo sem a adição das mesmas 
como parcelas a compor outra grandeza); (b) esco
lha de parcela mcnor que a do referente para 
compor com outra a grandeza tOlal, com a corres
pondência bi-univoca espacial entre elementos (pa
reamento) como controle da equivalência entre 
grandezas; (c) previsão de parcelamento da dife
rença entre a grandeza de referência c a parecia 
acrescL"Tltada (por exemplo, Ra prevê parcelas de I 
e I para acréscimo ã de 5, com referente - 7, na 2' 

sessão, e também substitui parcela ~5, peroulra ""4, 
para favorecer composição 4+2+ I "'7); 

- os pedidos dc interpretação das composições adi
tivas obtidas, focalizando suas pareelas. R~\"dam 
defasagens entre as bens sucedidas execuções 
práticas com o material e a descrição da relação 
de composição/decomposição de parcelas. Por 
exemplo, na 2' sessão, em sua interpretação das 
composições 6+ I "'7 e 4+2+ 1""7, apesar de ter sido 
muito eficiente na composição da grandeza total 
com aquelas parcelas, Ra faz contagem unitária 
de todos os elementos das composições e da 
grandeza de referência para anunciar 7 e 7. Ele não 
adiciona as parcelas como tais, muito mt:nos 
subtrai uma ou outra de 7, ao ser solicitado a 
apontar diferenças entre composições 6+ 1 e 
4+2+ I. Parece não inferir que, embora as parcelas 
sejam difercnte.~ entre si, há entre seus elementos 
correspondências, composições e decomposições 
comutativas, ali ooncn.:tizaUas pelo material; 

- xs as pequenas diferenças de dimensão do mate
rial (as fichas/quadrados de cartolina). É aspecto 
que favorece a constatação de que há coleções 
iguais, mas sem que entrc elas exista a corres
pondente ocupação espacial dos dois arranjos. As 
pequenas diferenças de espaço ocupado, com 
u!trapassag~ns "'visuais'", ainda que restritas, pare
cem diminuir a força dos critérios figurativos nos 
sujeitos, quando eles julgam comparativamente a 
extensão numérica das coleçôcs. Por exemplo, Pa 
e Wi, durante a I' composição, passam a contar as 
fichas das coleçõcs e não mais as aproximam para 
corrigir aquelas ultrapassagens; 

- a presença e a fonna de organização das grandezas 
propostas no material (de I a 7, cada uma em um 
recipiente e "m ord"nação). São oportunidades 
para que os sujeitos defrontem- se com grandezas 
cardinais compostas e as manipulcm como tais, 
podendo, assim, verificar suas diferenças unitá
rias. Também pro\'ocam um interessante esquema 
de buscar/encontrar uma certa grandeza pda 
ordem dos recipientt:s. Estes siío objeto de conta
gem/enumeração, o que aparece como "pista" 
para encontrar a grandeza ali contida. Há, 
portanto, uma aproximação entre o esquema de 
ordenar e o de atribuir um numeral a certa coleção 
quantitativa, quem sahc caminho interessante para 
serem as grandezas identificadas como cardinais 
ordenáveis. Por exemplo, na l' composição, 



depois de esperara escolha de Wi (I' parcela =2), 
Ra aponta discretamente até o 5° recipiente e, sem 
hesitar, dali rctira c acrescenta 5 elementos, 
compondo 2+5""7 para referente " 7. Nas demais 
composições. essa estratégia de Ra é tambt:m 
adotada pelos parcciros, ma..~ nem sempre com a 
mcsmaeliciência (Wi faz escolha da grandeza 
pela ordenação, mas de uma parce\a maisnumt:
rosa que o neçes~:írio, t: Paeomplementa aquela 
fonna de escolher com contagem unitária dos 
elementos). 

Dessa última adcquação decorre uma inade
quação imponante da seqüência de tarefas, sua outra 
face,asabcr: 

- a oferta aos sujcitos de grandt:zas quantificadas 
previamente çompostas. Seria muito complexo 
para os sujeitos manipular aquelas grandezas sem 
decompô-las, pela ausência de compreensão da 
sua composição como cardinais específicos. 
Denltrealtemativasparacontornartal dificulda
de, temos: não oferecer aos sujeitos as grandezas 
ja compostas, mas, sim, dt:IllCfltos "a granel", p.1l-:l 
quedes os tomem. um a wn,ao compor as pareelas. 

Outras inadequações importantes concemern 
á fonna de o adulto dar andamento à tarefa. sendo 
especificas á ausência de pcdido de: 

- comparação entre a quantidade de elementO/) da 
parcela colocada e a do referente (" ... 0 que falta 
para ... ", " ... aqui tcmquantoamaisqueali .. ,"),para 
fazer os sujeilos idenlificara diferença entre elase. 
assim, ativar-lhes essas dimensões subtrativas; 

- interpretação das composições aditivas em duas e 
em três parcelas, como grandezas equivalentes. 
Por exemplo, na composição em três parcelas, não 
háo pedido de identificação de que das parcelas 3, 
2eI resultam 6 elementos, tal como das parcdas 
S e I. 

No que diz respcito às tarefas de produção de 

notações sobre as eomposiçõcs efetuadas e dc inter· 
pretação dessas notações, salientaram-se outra vez 

inúmeras adequações. t'ntre elas as apontadas na I" 
altemativade seqüênçia de tarefas deste estudo: a 

forrna de o adulto solicitara tarda. rememorando 
ações de composição executadas pelos sujeitos; a 
manutenção das composições efetuadas, visiveis aos 
sujeitos. 

1J\ 

Porém, salientou-St: a inadcquação scguinte: a 
insistência do adulto, em princípio sem significação 
aos sujeitos, para que c1es grafassem oquehaviam 

realizado durante as tarefas, especificaJldo grande· 
zas,porexemplo 

As notações produzidas pelos sujeitos rcfc· 
rem-se, sobretudo, à quantificação de elementos. 
Trazem elas algarismos antes de desenhos de 
coleções de elementos, sugerindo a relação entre 
quatltidadesde elementos manipulados na tarefa eos 
algarismos acoplados aos desenhos de coleções 
correspondentes. E a iniciativa dt: Ra (traça alga
rismo 7 para depois desenhar 7 c1emelllOS variados) 
que claramente desencadeia outras notações de 
mesmo gênero dos parceiros. E vem de Ra uma 
progressão mais expressiva de notações na 2' 
composição: éo único que represt:nta três coleções 
dc 6 elementos (cada uma com descnhos de motivos 
diversos), o que corresponde ao composto na tarefa. 
Mas em nenhum caso houve representação de 
parcelas diversas de cada composição, E, como seria 

de esperar, nada apareceu sobre a dimensão subtrati· 
va da composição, dimensão claramentt: ausente n3 
intcrpretação dessas composições. 

Tais interpretações maream·se por descrever a 

presença de grandezas como as da tarefa eque são 

compuladas ou qualificadas com sinais aritméticos 

não explicados. Por exemplo: Pa põe sinal dc igual

dade = em meio a elementos, mas nada dizarespeito. 

Da interpretação de suas notações sobre a r compo· 

siçãoéqueRadestaca.seentreosdemaisporrcfcrir. 

se à presença das três coleçõcs de 6 e1cmentos, com· 

postas: '".tcm 6, 6 c 6 ai, como tinha nojogo ". 

Em síntese, nesse quadro de adequações e 

inadequaçõcs, a tarefa de composição aditiva de 

quantidades tcm condições de revelar estratégias 

cognitivas intcressantt'sc pecllliaresdos sujeitos. 

rambém tem potencial pard modificar t:ssas estra· 

tégias, denotando avanços progressivos das cons· 

troçõcs dos sujeitos relativas a esqllemas envolvidos 

na adição/subtração. Ê assim que, em principio em 

duastentativas,doissujcitos{WiePa)partemdatão 
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freqüente solução de compor duas grandezas equiva

lentes à de referência. reproduzindo esta e sem o 

parcelamento, para aquelas em que aparece o parce

lamelllo. Já o outro parceiro, Ra, às custas da estra

tégia (descobena por ele e usada com sucesso) de 

localizar a grandeza necessária pela sua ordenação 

no material, logo passa à escolha de parcelas menores 

clou complementares às que os parceiros escolhem. 

Expressando previSÕeS sobre extensão de parcelas, 

Ra assim colabora eficientemente com o mesmo tipo 

de busca desses parceiros, estes nem sempre bem 

sucedidos. 

B. Da tarefa pura descoberta c/e falore.~ 
multiplicativos (re 2· SeS!iÕeS, lríade B) 

Referindo-sc, em seus diferentes momentos, a 

conjuntos de duas composições "duas vezes" e de 

três composiçõcs "três vezes", as tarefas em foco 

tiveram mais inadequações que adequações. As 

inadequações mais relevantes conccmcm à comple

xidadede: 

- identificação do número de repetições das wmpo
sições equivalentes (duas e três repetições). É 
acentuada principalmente quando usada a expres
são ,· ... quantas vezes tem 7 fichas aí"; 

- busca do total de elementos pela adição das com
posições repetidas. Somente Ra faz essas identi
ficações, de que é um exemplo o seguinte: as 
questões do adulto que, com gesto indica as duas 
composições, Ra identifica " ... duas vezes sete fi
chas" . Adiante. em lugar de focalizar as três repe
tiçõcs da composição de 6 elementos, Ra anuncia, 
apontando as filas repetidas de 3 elementos " ... seis 
vezes três quadradinhos ..... , tendo-se posicionado 
do outro lado, di~nte do alinhamento de 6 filas do 
conjunto de composições. 

São tais realizações de Ra que nos sugerem ou

tras modificações nos procedimentos. para que a 

extrema dificuldade constatada possa ser reduzida. 

Assim, parece frutífero que o adulto: (a) aponte 

sempre cada composição repetida, expressando-se 

em lennosde " ... quantas fileiras dex fichas ... " ,para 

M. LI. 11m 

que os sujeitos possam constatar o mimero de com

posições repetidas; (b) incentive os sujeitos a exanti

nar o arranjo de composições presentes, pois estas, 

em princípio têm simetricamente colocados seus ele

mentos. Pode ser assim provocada a identificação de 

fatores multiplicativos, pela visualização e contagem 

das fileiras em cada um dos sentidos do arranjo 

Os procedimentos para pedir a produção de 

notações na tarefa em pauta trazem ~s adequações 

apontadas em tarefas allteriores (rememoração de 

ações executadas, manutenção dos arranjos obtidos) 

Mas as notaçõcs produzidas c suas interpreta

ções confinnam os complexos aspectos e problemas 

da parte prática da tarefa, sobretudo quanto ao que é 

obtido de dois sujeitos, Wi e Pa. Assim, e predomi

nantemente, nas notações e em suas interpretações, 

não há qualquer alusão li fatores multiplicativos. 

Somente, de novo, o que Ra produz (notações mais 

qualificadas que as dos outros) representa a adição do 

que seriam as parcelas a multiplicar (coleção total de 

14 elementos, primeiro e, depois, de 18 elementos). 

As produções de Wi e Pa apenas aludem a 

coleções quantificáveis, às vezes sendo computadas. 

Suas interpretações sugerem somente a apreensão da 

idéia de elementos li contar. Entretanto, claros 

avanços, embora limitados. ocorreram para Pa c Wi 

durante a \ " sessão: daquelas notações apenas 

alll5ivas a coleções, para outras que. compostas de 

elementos agrupados, s1l0 verificadas por contagem, 

recebendo a conseqüente atribuição de numerais. Já 

na 2' sessão, os dois sujeitos grafam a seqllência de 

algarismos, apoiados na observação de carta/..cs d<.l 

~mbiente com esse conteúdo. 

Em sintese, as realizaçõcs obtidas mostram o 

quanto a tarefa é limitada para sujeitos como os estu

dados, dada a distância provável em que eles ainda se 

encontram, no complexo processo de descobrir que uma 

grandeza pode rqxtir-sc certo número dcvezcs, por= 

caminho podl."ndo-sc calcular o total de elementos 

composto por essas grandezas repetidas. Porém, ape

sar das inúmeras inadequações apontadas, são elas 

tarefas interessantes como alternativa para iniciar 

crianças naquela dimensão da compreensão da multi

plicação. 



C. Du lurefu puru de.~coberla de fulor de 
divisão (2· sessão, lríade B) 

Inserida antes de um atividade sobre a desco

berta do fator multiplicativo, essa tarefa revelou 

estratégias cognitivas interessantes de repartir os ele

mentos componentes das grandezas. Por exemplo: 

após terem os sujeiws n:(;uperauo, das composições, 

as parcelas que antes eolocaram, há a distribuição dos 

elementos restantes em porções desiguais para c3d3 

sujeito, a partir das porções diferentes já distribuídas 

para cada um. Por exemplo: da composição 6+ I, Ra 
dá 2 fichas para Wi (que tem 2), 3 para Pa (que tem 

I), I para si próprio (que tem 4). Em seguida, troca 

fichas até chegar a 6 para si, 6 para Pa e 8 para Wi. 

Esta estratégia mostra que o sujeito guia-se 

pelo critério "dar mais a quem tcm menos, dar menos 

a quem tem mais". Depois, compõe e decompõe 

partes para redistribuir os elementos ate obter a quan

tidade 7 para cada um, efetuando adições e subtra

ções combinadas sucessivas de poucos elementos. 

Assim, por aproximações, tem sucesso ao repartir 21 

elementos em 3 partes. 

As notações produzidas nessa tarefa., no entanto, 

não trazem marca da ação realizada, de repanir/ 

dividir cm 3 panes: há traçados de desenho e de 

algarismos em quantidades quaisquer (de Pa e Wi); 

há (de Ra)a divisão de 21 elemcntos em 2 partes com 

os algarismos correspondentes designando cada 

elemento pela ordem, controlada a equivalência das 

partes pelo pareamento de cada desenho/algarismo 

O adulto evoca a divisão efetuada (" ... reparti

ram tudo por três, com quantas fichas cada um 

ficou?"), mas obtém (de Ra) uma curiosa resposta de 

inversão divisor/quociente (Correa, 1996): 7 como 

divisor, 3 como quocienlt:, o que não deixa de ser 

plausívcl confonnc o sentidu de exame do arranjo, 

com antes vimos. Mais interessante é que Ra antes 

assim expressara-se: " ... as vinte e uma bolachas 

repartidas por três ... (meninos)". 

Embora as dificuldades dus sujeitos tenham 

sido expressivas, a tarefa traz possibi I idades de ativar 

a descobena do fator de divisão e do quociente resul-
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tante. l'arecc que o procedimento de repanir as com

posições aditivas efetuadas pode ser produtivo ao 

aprovcitar um arranjo de grandezas equivalentes 

como os seus elementos dispostos em correspon· 

di?m;i3 bi-unhoca espaci aI, algo recomendável como 

ponto de partida para sujeitos ainda fortemente 

dirigidos por critérios figurativos em suas decisões. 

E, pan:ce indicar, de novo, a facilidade primeira do 

repartir, ao menos no plano da ação. 

DISCUSSÀD 

A análise, recém exposta, aponta para adequa

~ões e inadequaçõcs nas duas seqüências de tarefas 

aplicadas, relativas à própria natureza dessas tarefas 

e à fonna pela qual o adultu as cunduóu. Nos diferen

tes tipos ou momentos das tarefas, ora predominam 

adequações, ora inadequaçõcs. 

Entretanto, considerado o que é especifico a 

eada tarefa, os diversos tipos dt: adequações e inade

quaçõcs descritas manifestam-se com ccrta regulari

dade, a saber: 

- nas tarefas de execuç~o prática de iguali.wçlio 
aditiva/subtrativa, de divisão e de composição 
aditiva em duas e em três parcclas predominam 
adequações. As inadequações observadas refe· 
rem-se a formas de expressão do adultu ao pedir a 
interpretação verbal dos sujeitos sobre a execução 
prática; 

- nas tarefas de descoberta dos fatores multiplicati
vos predominam inadequações, relativas à própria 
natureza da tarefa e à fOnl13 de u adulto fazer suas 
intervenções; 

- nos momentos de produção de notaçõcs com suas 
interpretações predominam adequações. Quando 
há inadequações, estas sc refcrem, sohretudo, a 
1'onnas de o adulto solicitar as interpretações dos 
sujeitos, não explorando as várias possibilidades 
de elas ocorrerem. 

Essas constatações nos levam a propor três 

conjuntos de considerações eomo referência inicial 

para essa discussão 
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Em primeiro lugar. as regularidades identifi

cadas sugerem uma tendência inleressanh: dos resul

tados, dado o critério central escolhido para alijuIgar 

a presença de adequações c de inadequações: o que as 

tarefas revelam das elaboraçõcs progressivas dos 
sujeitos sobre as estruturas aditivas em sua passagem 
às multiplicativas. Traia-se da tendência de que, nas 

tarefas de composição/decomposição e de repartição 

numérica, apoiadas no material, hã mais adequaçõcs. 

enquanto que, nas tarefas relativas a interpretações 

dos sujeitos das realizações práticas e das not.1çõcs, 
mais numerosas e mais variadas são as inadequações 

Em conseqüência. as tareras relativas à divisão, 
as de repartir, aparecem como mais acessíveis aos 

sujeitos, do que as relativas à descoberta de fatores 

multiplicativos, mesmo quando cm presença de 

conjuntos nWl1cricamentc equivalentes, adicionáveis. 

Nesse quadro, o que os resultados nos dizem 

sobre as relações psicogenéticas das estruturas aditi_ 

vas às multiplicativas? Seria mesmo mais fàcil, para 

as erianças, repartir/dividir, do que des<.:Obrir o fator 

multiplicativo e a fonna pela qual ele opera? 
Em segundo lugar, uma outra tendência pode 

ser verificada: a do predomínio de adequações sobre 
inadequações nas tarefas de notação e nas de sua 
interpretação, em especial ligando-se a avanços 
nessas notações e em suas próprias interpretaçõcs, 
Porém, e nas diversas tarefas das duas seqllências, as 

notações e a maioria de suas interpretações gu~rd~m 
um nitido descompasso qualitativo, um~ defasagem, 
em relação às realizações efetuadas com apoiu nu 
material, confonnc as várias estratégi~s cognitivas 
dus sujeitos que pudemos descrever, Que signifi
cação então tem essa tendência, levando-se em conta 
oprovável papel ativador da alternância de tarefas de 

cunho prático com as de represt'ntação na conceitua-
li7.açãoemcurso? 

E, terceiro ponto, apesar da presença de 
inúmeras inadequações, prind palmetlle as relativas a 
formas deoadulto interferir, pedir interpretações dos 
sujeitos, as duas seqüências de tarefas provocaram
lhes, sem dúvida, eSlrutégias cognitivas interessantes 
em relação aos conceitos focali7.ados. O que elas 
então significam ou revelam quanto às elabora~ões 
cognitivas desses conct:itos? 

M.LI. U.lfI 

Se as realiz~ções que pudemos observar 

mostram maior facilidade dos slljeitos nas tareras 

rclativas à divisão do que nas de multiplicação, não 

cunvém esquecer que as tarefas, de ordem prática, 

pediam o repartir de coleções quantitativas discretas, 

De fato, conforme a literatura examinada (por exem

plo, Correa, 1996; Porral-Dayan, 1980), o repartir é 
precoce c, parece-nos, exatamcnte por constituir-se 

em seqUêncÍ3 de ações de distribuição de elementos 

discretos, um a um, em wn número x de partes detenni· 

nadas. Assim, como vimos de nossos sujeitos, mesmo 

o repartir por 4 realiza-se sem grandcs percalços, 

Algo diferente ocorre, vimos de Parrat·Dayan 

(1985), quando o Illaterial a "dividir" é outro (não 

malcável), do que fica evidente o complexo e longo 
processo de compreensãu da idéia de metade, 

Além disso, o repartir dos sujeitos seria facili

tado pela presença de significações ou marcas, de 

cunho afetivo-relaciona!, sublinhando que as partes 

devem ser "iguais" entre eles (os "divisores"), SlIo 

significações quI.' também trazem obstáculos à 
mesma repartição (tendência a "ficar com mais", 

defendendo-sc de perdas ou desvantagens em relação 

aos outros, que também podem pretender "ter mais", 

como hem vimos de Lu, na tríadc B) 

As realizações de divisão que observamos 

ocorrem, assim, no plano das açõcs práticas de distri· 

buir elementos um a um, em correspondência, com a 

soma e a retirada de elementos para igualar coleções 

(como nas tarefas de igualização nas duas partes do 

material, a caixa). Logo, fortemente apoiadas no 
material, traduzem-se como essen<.:ialmcnle ·'eons

trutivas", no sentido de ootenção prática de partes 

iguais. 
Outra dimensão, no entanto, coloca-sc em 

patamar mais çomplexo para sujeitos como os focali

Zildos: inferir, por abstração pseudo-empirica ou, 

talvez, reflexionantc (Piaget c cols., 1977a; 1977b), 

relações entre a totalidade repartida, o divisor e li 

partc resultante, São inferências possíveis aus sujei

tos com apoio adequado nas realizações práticas, 

Mas elaboram-se por aproximações, uma vez que 

exigem coordenações de esquemas de ordem quanti

tativa, çom a marca já de invariantes operatórios 



(ainda com apoio concreto) como, por exemplo: tificação das vczes em que as quantidades se repe-
identificação de uma grandcza de cardinalidade tem, para dali descobrir uma forma de se obter a tota-
eonscrvável, que é decomposta (c/ou reeomposta) lidade de elementos. Foi o que se evidenciou de 

em um número de partcs, para resultar em partes nossas observações, nos per<:allj'os de nossos sujeitos 
equivalentes, sendo o número dessas panes inferido em inferir o númcro de repetilj'ões de partes iguaiS" 

como o número dC"panilj'õcs" operando sobre atota- adicionávcis. E estc aspeeto ficou mais acentuado 
lidade. pelas formas inadequadas de o adulto provocar tais 

Parece que temos, assim, um indicio impor- inferências, quer usando termos sem significação 
lante da filialj'ão necessária do dividir nas operaçõcs para os sujcitos. quer acumulando-lhes informalj'õcS 

de adicionar/subtrair elementos para a composição para abstrações realmente ainda inacessíveis às suas 
de partes equivalentcs, cada uma como parte dc um possibilidades de coordcnalj'ão imediata. 
todo c adicionável ã outra pant:. Taisoperalj'õcsseriam Assim sendo. tanto das tarefas sobre a divisão, 
típicas da realização das estruturas aditivas, mas como das de multiplicação, foi-nos possível obter 
presentes na compreensão do rator de divisão como elementos para dizer que: se há aspectos precoces da 
proveniente da adição da quantidade dc "divisores". divisão (a ação de repartir), também os há da multi-

Essa interpretação pode explicar a dificil dife- plicação, na alj'ão de compor coleções equivalentcs 
renciação entre divisor e quociente que a literatura Porém, para a progressão da sua conceitualizalj'ão, 
descrevc em tarefas e contextos diversos (Correa, existem dificuldades de elaboralj'ão de relações em 

1996). Lembramos quI.' nossos dados vieram de pro- ambas, exatamente quanto a inferencias especificas, 
blcmas de dividir/repartir relativamentc mcnos com- relativas às coordenações complexas de esquemas 
p1cxos, os de divisão de uma quantidade numérica rclacionados a grandezas e seus operadores e ao que 
por um fator "sem dimensão·', mas concretamente dali resl.llta, mt:smo quando há o apoio com:reto para 

representado por um número de partes de um tais coordenalj'ÕCs. 

objeto fisico, ou nllmero de pessoas, resultando Essa argumentação vai ao encontro do quc a 
emmedidacomoadeinício(Vergnaud, 1985; 1998). literatura aponta (ver Kornilaki e Nunes, 1999) 

Essa mt:sma argumentalj'ão é aplicável para sore o fato de a divisão e a multiplicação terem 
apreciannos, comparativamente, a maior dificul- origens diferentes. respectivamente, no repanir e no 
dade dos sujeitos nas tarefas relativas aos fatorcs comporeonjumosem correspondência, para,somente 
multiplicativos adiante, coordenarem-se entre si. Entendemos essa 

Assim, com base nas dificuldades descritas, eoordcnalj'ão como fruto dc um processo rico e com-
não seria o caw de simplesmente concluir-se que a plexo, fazendo-se, como propõe Vcrgnaud (1983; 

multiplicação é mais difícil que a divisão, esta sendo 1985), em tennos de estruturas multiplicativas. 
mais preçoce que aquela? De outra parte, nesse quadro podemos real-

Ao contrário, vemos que as dificuldades mente admitir que tanto a divisão como a muhipli-
sugeridas das atividades sobre os fatores multiplica- calj'ão tem filialj'õcs claras com a adição e, então, com 
tivos são eorrespondt:ntes as da divisão: no plano da a subtração. Embora diferentes (Komilaki e Nuncs, 
ação, é acessível a crianças pequenas a eomposilj'ão 1999), os esquemas de repartir uma co1clj'ão e o de 
de mais de uma coleção dc mcsma grandeza. Elas compor conjuntos em correspondcncia têm a anteee-
assim descobrem que aquelas eoleções. primeiro as dência psicogenélica necessária na ayão de compor 
pouco extensas, podcm repetir-se como "iguais". por aCTl!scimos, o que traz o decompor por decrésci-

Porém, de forma análog~ ao quI.' vimos para mos sucessivos, essenciais ã obtenção de grandezas 

adivisão, éum processocomp1cxoo da abstração. numéricas. Em decorrência, não s6 a multiplicação 
a partir desses arranjos, de relações multiplicativas, viria das atividades aditivas com base na reiteração 

mesmo as menos complexas; porexemplo,ade iden- aditiva de conjuntos (Vergnaud, 1985; Nunes e 
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Bryant, 1997; Lemoyne e cols., 1994). A divisão. por mais cxtemos (grandelaS de 5, 6, 7 elementos, repe-
seu lado, viria da faceta aditiva da decompusição de tidas) podc ser muilO mais complexo du que tomar 
uma coleção em paI1es equivalentes. E pode-se fatores multiplicativos altos com gramlt:Las pouco 
pensar que inferir a reiteração (n vezes) de grandezas extensas como multiplicandos. Tudoporque é menos 
adicionáveis seria antecedente psicogenético da complexo c, cntão. antecedente no processo, repre-
elaboração do esquema "um para muitos" na com- scntarc compreendcra cardinalidade conscrvadadc 
prcensão da multiplicação (Nunes e Hryanl, 1997). grandezas numéricas pouco extensas, do que a das 

Vemos como crucial. para que tais esquemas mais extensas, e computar então as vezes em qu.: elas 
se estabilizem c pennitam suas progressõcs diferen- são rcpetidas. É interessante considerar quc esse tipo 
ciadas, que os sujeitos façam seu processo de elabo- de constatação demonstra os limites, a ausência de 
ração de grandezas nurnericas específicas,componí- significado e dificuldadcs decorrentes, do modo 
veisldecomponiveis em elementos unitários, mas tradicional de :Jpresentar fonnalmentc c ensinar as 
como cardinais conserváveis, logo, tendo como clássicas tabuadas de multiplicação: a primeira, "do 
subjaccntes a elaboração de invariantes operatórios dois", lugo traz a necessidade de identificação da 
(Vergnaud, 1985; 1991). grandeza 10 como composição cardinal repetida na 

Essas considerações também vão ao encon- aparcntemente fácil "duas vezes". 
tIO do que Lemoyne e eols. (1994) nos oferecem Na medida em que as inadequ:Jçõcs regis-
sobre os níveis de desenvolvimento das estruturas tradas nas duas seqüências de tarefas possam ser 
aditivas às multiplicativas, quando predomina a corrigidas e suas adequações aperfeiçoadas, n:sta 
realização de esquemas de iteração dc elementos e de verificar se, niio excludentes como seqüências de 
equivalência de conjuntos no nível inicial daquele aprendizagem, qual dentre elas pode provocar mais 
desenvolvimento, o da indiferenciação entre as rela- progressos de compreensão em sujeitos como os 
çõcs aditivas e multiplic:Jtivas.lnterpretamos que os cxaminados. 
sujeitos observados, confonne suas cstratégias índi- Outro aspecto a discutir diz respeito à outra 
cam, .:stariam nesse nivel, um ou outro dentre eles marca ad.:quada das seqüências de tarefas: nas de 
com alguma probabilidade de aV:Jnço próximo mais produção de notaçõcs pudemos notar o quanto as 
significativo dentro desse mesmo nível interpretaçõcs das notações próprias e a atenção às 

OconjuntodessasexplicaçõestilZ-nospensar, dos parceiros são frutíferas para as claborações 
pOI1anto, que nossas duas seqilências de tarefas, :I conceituais e avanços nas notações. 
que enfatiza a descoberta do fator dc divisão, e a que Novamcntc, é nas proposições piagetianas 
enfatiza a do fator de multiplicação, pennitem que sobre o papcl da tomada de consciência de ações no 
estruturas aditivas tenham sua eonstrução vcrificada processo de eonceitualização (Piaget, 1974; 1978) 
em sua passagcm às multiplicativas, nào sendo que temos recursos para compreender tal rcsultaUG. 
excludentes nesse sentido. Observamos, nas duas triades, alguns avanços nas 

As duas seqüências revelam dimensões pccu- notações dos sujeitos e em suas interpretaçõcs, 
liares de elaboração daquelas estruturas, mostrando apesar de inadequaçõcs nas formas dc o adulto 
inclusive qu.:, certos recursos do matcrial e da pro- provocar as v.:rbalizações interprctadoras. Parece ler 
]Xlsta dc intervenção podem constituir-se cruciais ocorrido, às custas dessas verbalizações intetT'reta-
para super3r dificuldades especificas. Foi o que tiva5, um "dar-se conta" sobre o que, de fato, fora 
registramos, no caso das atividadcs de descoberta de grafado. Esse "dar-se conta" tcria sido cnriquecido 
fatores multiplicativos, nas tardas baseadas na com- pela presença de verbalizações intctT'retativas dos 
posição aditiva de números, do exemplo do sujeito outros sujcitos sobre suas respectivas produçõcs c 
Ra (triade B): ativar a descob.:rta de: um fator pouco sobre a produçào dos parceiros. 
elevado, 2, com multiplicandos quantitativamente 



Logo, nas tarefas, tal como propostas, inferên- aos sujeitos, das tarcfas dc composição aditiva de 

cias conceituais estariam ocorrendo em um plano da mimeros: descobrir, pela ordem dos recipientes, a 
representação, o verhal, a partir de uma produção extensàonumerica da quantidade presente, Éestraté-

também represt:ntativa daquelas inferências, mas de gia que sugere um caminho de intervençãopcdagógi-

ordem gráfica, a notacional, aspecto essencial no ca interessante para a elaboração inteT-rdacionada 
campo da compreens:io matemática. das dimensões ordinal e cardinal do numero (Piaget 

Embora, neste trabalho, tenhamos tido e S7.eminska, 1971; Vergnaud, 1985). Como este. 

algumas evidências de avan(,:os das estratégias outros caminhos c indicadores sugestivos para 

cognitivas dos sujeitos nas tarefas de execução intervenções pedagógicas a respeito dos campos 

prática, não temos indícios analíticos suficientes para conceituais focalizados merecem análise acurada em 
adiantar afinnativas mais fundamentadas sobre o estudos subseqüentes. 

significado daquelas lIltera(,:ões em termos de 

compreensão mais sofisticada das estruturas 
focalizadas. Também, nada podemos afimlar sobre 
que relação aqueles avanços teriam com a alternância 
entrc tarefas de notação interpretada e as de execução 

com o material 

Entretanto, temos, sim, com alguma clareza, o 

quanto as estratégias cognitivas das tarefas de execu· 
ção pr:itica, em seu conjunto, caractcrizam-se como 
realizaçõcs mais sofistícadas em comparação com a 

natureza das notações produzidas. Este eum resultado 
previsível, se considerada a relativa antecedência 
psicogenética da ação, em patamares de avanços 

progressivos alternados, sobre a repre~entaçào 
conceitual (gráfica, verbal), elaborada por abstração 

reflexionante das relações entre ações (Piagct ecoh., 
1977a; 1977b). É muito provável que retomar sem

pre as execuções práticas (estas sempre descritas/in
terpretadas enquanto ocorriam), após representaçõcs 

gráficas interpretadas daquelas execuções, tenha 
sido importantc ao surgimento de progressos das rea

lizaçõcs apoiadas no material. 
Não podemos encerrar cste texto sem chamar a 

atenção para o fato dc que, mesmo com imímcras 

inadequações, as seqüências de tarefas provocaram 
realizações infantis imeressantes e peculiares em 

relação aos conccitos trabalhmlos e às suas prováveis 
inter-relações estruturais. Provocaram também dos 
sujeitos realizaçõcs reveladoras de suas fonnas de 
contornar, de responder a limites, a dificuldades, a 

aspectos complcxos dos conceitos, que as tarefas 
trouxeram à tona. Um exemplo cxpressivo foi o veri
ficado com o material, em principio tão complicado 
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