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CONSTRUINDO	A	ADIÇÃO	DE	PEQUENAS	COLEÇÕES:	AS	CONDIÇÕES	NECESSÁRIAS	À	
FORMALIZAÇÃO	DA	NOTAÇÃO	ADITIVA	

	

																																																																																																																																			Ana	Cristina	Souza	Rangel1	

	

	 O	desenvolvimento	da	estrutura	aditiva	é	favorecido,	quando	a	criança	constrói,	com	significado,	a	
noção	da	quantidade	total	de	uma	coleção,	diferenciando	o	caráter	cardinal	e	ordinal	do	número	e	é	desafiada	
a	construir	novas	coleções	quantificando,	reciprocamente,	o	total	e	os	subtotais	que	ela	contém.	As	atividades	
de	quantificação	numérica	propostas	nas	classes	de	alfabetização,	portanto,	devem	favorecer	a	reflexão	da	
criança	 sobre	 as	 relações	 quantitativas	 partes	 x	 todo,	 imprescindíveis	 para	 a	 construção	 da	 inclusão	
hierárquica	 do	 número,	 que	 é	 uma	 condição	 necessária	 à	 possibilidade	 da	 criança	 realizar	 as	 operações	
aritméticas	no	Campo	Aditivo.	

	

	 	

	 Além	 de	 construir	 coleções,	
quantificando-as,	 convém	 desafiar	 a	
criança	 a	 representar	 graficamente,	 as	
relações	 numéricas	 que	 estabeleceu,	
verificando	 se	 suas	 representações	
explicitam	 relações	 inclusivas.	 Esta	 é	 uma	
condição	 importante	 para	 a	 formalização	
do	 trabalho	 com	 a	 adição.	 Analisemos	 as	
condutas	 espontâneas	 de	 Germano	 (6	
anos),	 que	 demonstrou	 conceber	 várias	
relações	 inclusivas	 para	 representar	 o	
total”	 seis”,	 quando	 registrou,	 de	
diferentes	maneiras,	quantos	ovos	adquiriu	
em	um	jogo	(figura	1).		

	

																																																													
1	Mestre	em	Educação	pela	UFRGS,	autora	do	livro	Educação	Matemática	e	a	Construção	do	Número	pela	Criança:	uma	
experiência	em	diferentes	contextos	socioeconômicos.	Porto	Alegre:	Artes	Médicas,	1992.	Autora	dos	 livros	didáticos	
Matemática	da	Minha	Vida.	Porto	Alegre:	NEEMI	Editora,	2017.		
Site:	matematicadaminhavida.com	
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	 As	notações	de	Germano	sobre	a	quantidade	evidenciam	o	caráter	aritmetizado	do	número,	pois,	além	
de	desenhar	os	ovos,	de	realizar	a	colagem	de	seis	elementos	e	de	representar,	com	diferentes	símbolos,	a	
quantidade	de	sua	coleção	(desenha	seis	casas,	seis	bonecos,	seis	árvores,	escreve	seis	vezes	o	seu	próprio	
nome	e	seis	vezes	o	nome	de	Bruna	–	sua	melhor	amiga),	ele	foi	capaz	de	conceber	a	unidade	numérica	com	
valor	"um",	ou	seja,	o	seis	como	seis	 "uns"	 (1	1	1	1	1	1).	Por	 ter	construído	o	número	aritmetizado,	pode	
registrar	outras	relações	inclusivas	que	comprovam	sua	capacidade	de	realizar	"operações	mentais":	3+3=	6	
(3	3)	;	2+2+2=6	(	2	2	2)	;	5+1=6	(5	1);	4+2=6	(4	2)	;	2+2+1+1=6	(2	2	1	1).		

	 Acrescentamos,	a	seguir,	outros	relatórios	de	jogos	que	atestam	a	construção	da	inclusão	hierárquica	
do	número	e,	portanto,	a	possibilidade	da	criança	atribuir	significado	à	notação	aditiva	(figuras	2	e	3).		

	

	

	

																																																																																																															

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Esses	exemplos	evidenciam	possibilidades	de	crianças	aprenderem	a	formalização	da	notação	aditiva	
e	é	nessa	direção	que	as	intervenções	do	professor	se	fazem	necessárias,	preparando	e	orientando	o	aluno	
para	aprender	o	registro	convencional	da	adição.		

Carlos	 (6	anos)	adquiriu,	em	um	jogo	com	
dados,	 quatro	 palitos	 de	 picolé	 grandes	 e	
seis	 palitos	 de	 picolé	 pequenos,	 para	
realizar	uma	construção.	Antes	de	produzi-
la,	 foi	desafiado	a	 comparar	o	número	de	
palitos	que	adquiriu	com	os	de	seus	colegas	
e	 realizar	 o	 relatório	 do	 jogo.	 Apesar	 de	
Carlos	recorrer	à	série	intuitiva	(1	2	3	4)	e	(1	
2	 3	 4	 5	 6),	 para	mostrar	 a	 quantidade	 de	
cada	sub-coleção,	ele	também	registra	que,	
ao	 todo,	 adquiriu	 4	 palitos	 grandes	 e	 6	
palitos	pequenos,	e	os	 inclui	no	total	10,	o	
que	 confirma	 o	 caráter	 inclusivo	 na	
representação	da	quantidade.		

	

	
Leandro	(6	anos)	adquiriu	em	um	jogo	8	fichas	
de	cores	diferentes	e	foi	convidado	a	realizar	o	
relatório,	mostrando	quantas	fichas	de	cada	cor	
recebeu	e	o	total	de	fichas	que	ganhou.	
	Ele	 recorreu	 à	 série	 intuitiva	 (1	 2	 3	 4)	 para	
registrar	que	ganhou	quatro	fichas	de	cada	cor	e	
escreveu	“ao	todo	8”.		
Ao	ser	questionado:	
	-	Onde	tem	1	ficha?	2	fichas?		3	fichas	e	4	fichas?	
Com	o	uso	do	lápis,	ele	explicava,	 ligando	cada	
signo	 da	 série	 à	 quantidade	 correspondente,	
demonstrando	relações	de	caráter	inclusivo.	

Figura	2	

Figura	3	
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		 Por	outro	lado,	temos	observado,	em	muitos	manuais	didáticos,	a	formalização	da	adição	associada	a	
representações	justapostas	que	em	nada	favorecem	a	reflexão	dos	pequenos	sobre	a	inclusão	hierárquica	do	
número.	Estas	representações	apoiam-se,	de	forma	inadequada,	à	união	de	conjuntos	disjuntos.	As	propostas	
didáticas	 para	 o	 trabalho	 com	 a	 construção	 da	 adição	 deveriam	 superar	 as	 representações	 justapostas,	
encaminhando	representações	aditivas	que	explicitam	a	inclusão	das	partes	no	todo	que	as	contém.		

	

	

	 	

A	APRENDIZAGEM	DA	NOTAÇÃO	ADITIVA	

	

	 Nossos	estudos	 têm	nos	mostrado	que	a	expressão	 "sentença	matemática"	 (S.M.),	 convencional	e	
tradicionalmente	utilizada	para	o	registro	das	operações,	não	tem	significação	nas	vivências	dos	alunos	do	
Ciclo	 de	 Alfabetização.	 Por	 este	motivo,	 ao	 invés	 de	 recorrermos	 à	 expressão	 "SENTENÇA	MATEMÁTICA"	
(S.M.)	propomos,	inicialmente,	o	registro	da	"FRASE	MATEMÁTICA"	(FM),	para	representar	a	relação	aditiva,	
pois	o	termo	"frase"	tem	significação	no	processo	de	alfabetização	dessas	crianças,	enquanto	que	a	expressão	
"sentença"	não	 inspira	a	significação	pretendida	(talvez	os	pequenos	 lembrem-se	de	"sentença	de	morte",	
mas,	certamente,	não	do	significado	de	um	enunciado	ou	de	uma	proposição).		

	 Para	desafiar	o	processo	de	apropriação	da	linguagem	matemática,	convém	propormos	a	elaboração	
da	 "frase	matemática",	 utilizando	 cartões	 com	 os	 signos,	 para	 que	 as	 crianças,	 ordenando	 esses	 cartões,	
coordenem	 o	 ato	 da	 leitura	 ao	 da	 escrita	 matemática	 que	 possui	 caráter	 ideográfico	 -	 na	 linguagem	
matemática,	cada	palavra,	ou	relação	é	representada	por	um	signo	-.	Também	sugerimos	que,	inicialmente,	o	
símbolo	 (=)	 possa	 ser	 traduzido	 como	 "dá"	 ou	 "fica",	 por	 ter	mais	 significação	 na	 linguagem	 infantil,	 e	 a	
expressão	"é	igual	a",	progressivamente,	passe	a	ser	incorporada	na	tradução	desse	signo	pelas	crianças.	
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	 Da	 mesma	 forma,	 utilizando	 cartões	 e	 tiras	 de	 cartolina,	 as	 crianças	 devem	 ser	 encorajadas	 a	
transformar	o	registro	da	frase	matemática	(escrita	horizontal)	na	conta	armada	(escrita	vertical),	explorando	
as	semelhanças	e	diferenças	dos	significados	desses	signos	no	emprego	de	ambas	representações:		

																 	

O	TRABALHO	INTERDISCIPLINAR	E	A	CONSTRUÇÃO	DA	ESTRUTURA	OPERATÓRIA	ADITIVA	

	

	 Enfatizando	o	caráter	inclusivo	do	número,	podemos	propor	situações	-	problema	em	que	as	crianças	
classifiquem	a	mesma	coleção,	pensando	em	diferentes	atributos	(critérios	ou	qualidades)	de	seus	elementos,	
subdividindo	 e	 compondo	 um	mesmo	 total	 e	 elaborando	 as	 frases	matemáticas	 correspondentes	 a	 estas	
classificações	 dicotômicas.	 Estas	 atividades	 favorecem	 o	 pensamento	 algébrico,	 pelo	 estabelecimento	 de	
relações	lógicas	de	semelhanças	e	diferenças	simultaneamente	à	descoberta	de	propriedades	da	adição.	

	

					

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

No	exemplo	ao	lado,	o	total	7	será	dividido	de	diferentes	
maneiras	 em	 função	 dos	 atributos	 que	 constituem	 o	
universo	 dos	 7	 palhaços.	 Neste	 caso,	 para	 cada	
classificação,	elabora-se	uma	nova	adição.	
	Esta	atividade	deverá	ser	proposta	após	a	manipulação	
das	7	cartinhas	de	palhaços	pelas	crianças,	 explorando	
suas	 semelhanças	 e	 diferenças	 e	 as	 classificações	
espontâneas	com	o	material.	Elas	poderiam	construir	ou	
desenhar	dois	circos	e	descobrir	seis	formas	diferentes	
de	distribuir	os	palhacinhos	nos	circos,	em	função	de	um	
critério	comum.		

O	 trabalho	 com	 a	 adição,	 quando	 pretende	
favorecer	 o	 desenvolvimento	 do	 raciocínio	 lógico	 -	
matemático	da	criança,	precisa	 encorajar	a	construção	
da	estrutura	operatória	aditiva	explorando,	para	tanto,	
as	 propriedades	 desta	 operação.	 Por	 isso,	 é	 oportuno	
desafiar	 a	 criança	 a	 descobrir	 diferentes	 formas	 de	
compor	os	totais	(somas)	5,	6,	7,	...	e	10,	exercitando	as	
propriedades	da	adição,	como	a	comutatividade	(2	+	5	=		
7	e	5	+	2	=	7)	e	o	elemento	neutro	(adição	com	a	parcela	
ZERO).	
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	 Nessas	situações	-	problemas,	as	crianças,	além	de	elaborarem	as	adições	possíveis	de	duas	parcelas	
para	um	mesmo	total,	poderão	ser	solicitadas	a	ordenarem	todas	as	operações	realizadas,	descobrindo	novas	
regularidades	da	estrutura	aditiva	que	descrevem	as	transformações	das	partes	dentro	do	sistema	como	a	
compensação:	1	e	5	se	tornam	2	e	4,	por	que	você	ganha	de	um	lado	e	perde	do	outro.	Esse	foi	o	desafio	
proposto	na	atividade	a	seguir	que	explora	o	contexto	de	seis	flores.	

																																																																																																

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

			

	

	

	 Ainda	 podemos	 propor	 para	 as	 crianças,	 outros	 jogos	 em	 que	 elas	 deverão	 encontrar	 diferentes	
maneiras	de	compor	um	mesmo	total,	como	o	 jogo	de	ESCOVA	(jogo	de	cartas).	No	 jogo,	naturalmente,	a	
criança	torna-se	ativa,	pela	necessidade	da	cooperação	e	pelo	desafio	de	formar	mais	pontos	nas	diferentes	
composições	aditivas	para	uma	mesma	soma	que	poderia	ser	definida	como	a	do	TOTAL	10.	

		 Partimos	 do	 pressuposto	 que	 é	 a	 ação	 da	 criança	 que	 estrutura	 o	 seu	 vivido	 e	 esta	 ação	 é,	
simultaneamente,	 estruturada	 e	 estruturante,	 porque	modifica	 e	 cria	 novas	 e	melhores	 formas	 dela	 agir,	
estabelecer	 relações	 e	 interpretar	 suas	 experiências.	 Nesta	 perspectiva,	 no	 trabalho	 inicial	 com	 a	 adição,	
melhor	do	que	apresentarmos	problemas	de	enredo	para	a	criança	solucioná-los,	é	desafiá-la	a	agir	a	partir	
de	situações-problemas	semelhantes	às	propostas	nesse	texto,	além	de	encorajá-las	a	interpretarem	situações	
vivenciadas	que	envolvem	quantidades,	compartilhando	soluções	com	seus	pares	e	elaborando	suas	próprias	
histórias	matemáticas,	oralmente,	para,	então,	registrá-las.		

	 A	elaboração	das	histórias	matemáticas	exige	das	crianças	reestruturar,	simbolicamente,	o	vivido	e,	
uma	criança	que	for	capaz	de	criá-las,	terá	melhor	condição	de	ler,	interpretar	e	solucionar	os	problemas	de	
enredo	que	lhe	serão	apresentados	futuramente.		

	 Nossa	 intencionalidade	 nesse	 texto,	 ilustrado	 com	 produções	 de	 crianças	 e	 com	 exemplos	 de	
atividades	e	de	intervenções	possíveis,	foi	a	de	encorajar	os	educadores	a	redirecionarem	suas	práticas	para	
um	trabalho	mais	adequado	às	possibilidades	de	as	crianças	atribuírem	significação	às	suas	aprendizagens.		

Exemplificando:	 As	 crianças	 produzem	 canteiros	
utilizando	seis	palitos	de	picolé	e	produção	de	dobraduras	
de	 flores	 de	papel	 em	duas	 cores	 distintas	 (vermelhas	 e	
amarelas).	Nesse	contexto,	são	desafiadas	a	descobrirem	
formas	 diferentes	 de	 reunir	 quantidades	 de	 flores	
vermelhas	e	amarelas	para	compor	canteiros	que	tenham	
sempre	seis	flores.	Depois	de	analisarem	suas	soluções	e	
de	 produzirem	 variados	 canteiros	 com	 a	 colagem	 das	
flores,	 elas	 são	 encorajas	 a	 sistematizar	 as	 descobertas,	
realizando	 a	 atividade	 proposta	 no	 exemplo	 ao	 lado,	
colorindo,	de	diferentes	maneiras,	as	6	flores	do	vaso.	A	
seguir,	recortam	as	cartelas	para	montar	o	livrinho	do	total	
6,	ordenando	suas	páginas:	do	vaso	que	possui	a	menor	
quantidade	de	flores	vermelhas	para	o	que	possui	a	maior	
quantidade	 de	 vermelhas.	 Analisando	 o	 critério	 dessa	
ordenação	 das	 páginas,	 poderão	 se	 dar	 conta	 de	 que,	
enquanto	aumenta	o	nº	de	flores	vermelhas,	diminui	o	de	
flores	 amarelas	 e,	 por	 essas	 compensações,	 o	 total	 6	
permanece	 invariante,	 enquanto	produzem	 sete	 adições	
diferentes	 para	 esse	 total.	 	 Assim,	 operam	 com	 as	
propriedades	da	adição,	o	que	 favorece	a	construção	da	
estrutura	aditiva.	
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	 Pretendemos	 que	 o	 trabalho	 para	 a	 construção	 da	 adição,	 seja	 favorecedor	 do	 desenvolvimento	
matemático	dos	pequenos,	a	partir	de	experiências	significativas,	de	natureza	interdisciplinar,	que	resgatem	
o	prazer	de	aprender,	valorizando	situações	do	cotidiano,	o	jogo	simbólico	("faz	de	conta")	e	o	jogo	de	regras,	
em	que	exercitam	a	cooperação	e	aprendem	de	forma	compartilhada.		

Acreditamos	 que	 a	 tarefa	 interdisciplinar,	 por	 excelência,	 é	 aquela	 que	 busca	 resgatar	 a	 vida	 intensa	 da	
criança,	como	fonte	de	significações	e	de	relações	para	o	trabalho	no	cotidiano	escolar:	este	é	o	desafio	que	
deve	 orientar	 a	 prática	 do	 educador	 comprometido	 com	a	 educação	 para	 a	 construção	 do	 conhecimento	
matemático	e	da	autonomia.		

		_________________________________________________________________________________	

As	atividades	exemplificadas	(sete	palhacinhos	e	seis	flores)	foram	retiradas	do	livro	didático	da	autora:	
Matemática	da	Minha	Vida.	Porto	Alegre:	Editora	NEEMI,	1º	ano,	2017.		


