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Observando o efeito de representações simbólicas, de significados de divisão e de 
escolarização, foram comparados os desempenhos de 16 alunos de 3ª série e 16 de 5ª série, 
ao representarem por escrito 16 problemas de divisão com resto. Os percentuais de acerto 
no uso de estratégias adequadas para a divisão foram na 3ª série: 66% nos problemas de 
partição e 62% nos de quotição; e na 5ª série: 83% em partição e 83% em quotição. Na 3ª 
série predominou o uso de pictografias e na 5ª série o de algoritmos convencionais. Na 3ª 
série em 10% dos problemas de partição e em 20% dos de quotição foram os restos 
corretamente tratados e na 5ª série em 6% dos problemas de partição e em 22% dos de 
quotição. As crianças bem sucedidas foram, em geral, as que utilizaram representações 
pictográficas ou desenhos, percebendo que em problemas de partição o resto deve ser 
subdividido em partes iguais entre os recipientes e nos problemas de quotição um novo 
recipiente é necessário para que o resto seja esgotado. Para que uma ampla compreensão 
seja construída pelos alunos é necessário que diferentes significados de divisão sejam 
trabalhados, que se estimule o uso de variadas representações simbólicas e que em sala de 
aula se discutam formas adequadas de tratar o resto em problemas de partição e quotição.  
PALAVRAS-CHAVE: resolução de problemas, divisão, tratamento ao resto. 

                                                
 


