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A	QUANTIFICAÇÃO	NUMÉRICA	E	A	REPRESENTAÇÃO	ESPONTÂNEA	DA	
QUANTIDADE	DE	UMA	COLEÇÃO		

Ana	Cristina	Souza	Rangel	1			
	
	 A	 criança	 pequena,	 quando	 constrói	 e	 quantifica	 espontaneamente	 uma	 coleção	 de	
objetos,	 apoia-se,	 inicialmente,	 na	 correspondência	 termo	 a	 termo	 e,	 ao	 recorrer	 à	 contagem,	
pode	 pensar	 de	 uma	 forma	 diferente	 dos	 adultos.	 Por	 exemplo,	 para	 contar	 uma	 coleção	 com	
cinco	elementos,	ela	pode	não	conceber	a	noção	da	quantidade	total,	por	não	diferenciar	ainda	o	
caráter	 cardinal	 e	 ordinal	 do	 número.	 Assim,	 quando	 conta	 uma	 coleção	 com	 5	 fichas,	 ao	 lhe	
questionarmos:	Onde	 tem	 cinco	 fichas?	 Ela	 responde	 que	 as	 cinco	 fichas	 estão	 na	 última	 que	
enumerou:		

	
	 Quando	 os	 pequenos	 quantificam	 numericamente	 coleções	 sem	 diferenciar	 o	 caráter	
cardinal	(cinco	são	todas	as	fichas)	do	caráter	ordinal	(a	quinta	ficha	enumerada	na	contagem)	não	
lhes	terão	sentido	realizar	as	tarefas	tradicionalmente	solicitadas	pelas	escolas,	relacionando	um	
nº	à	quantidade	de	uma	coleção,	como	por	exemplo:	

	
Para	ter	sucesso	em	tarefas	dessa	natureza,	é	necessário	que	a	criança	conceba	que	cinco	

fichas	são	todas	as	contadas	(noção	da	quantidade	total)	e	não	apenas	a	última	que	foi	anunciada	
na	série.	Além	disso,	ela	precisa	ter	interagido	com	o	uso	dos	signos	numéricos	em	práticas	sociais	
significativas	de	sua	vida.		
	 Nesse	sentido,	para	 favorecer	o	processo	de	construção	do	número,	é	 importante	que	o	
educador	explore	diferentes	situações	do	cotidiano	que	envolvam	a	necessidade	da	quantificação	
numérica,	propondo	atividades/jogos	para	que	os	pequenos	construam	e	quantifiquem	coleções,	
com	 apoio	 na	 correspondência	 termo	 a	 termo,	 ou	 na	 contagem,	 sendo	 desafiados	 a	
estabelecerem	 várias	 relações:	 Como	 podemos	 repartir	 os	 objetos	 para	 que	 todos	 os	 amigos	
fiquem	 com	 a	mesma	 quantidade?	 Vamos	 agrupar	 os	 objetos	 dessa	 caixa	 reunindo	 os	 que	 são	
parecidos?	 Qual	 grupinho	 tem	 mais?	 Qual	 tem	 menos?	 Quantos	 têm	 em	 cada	 grupo?	 Vamos	
mostrar	com	os	dedos	das	mãos	quantos	objetos	são?	Vamos	emparelhar	os	objetos	desses	grupos	
em	duas	filas	para	ver	se	eles	têm	a	mesma	quantidade?	Quantos	objetos	essa	fila	tem	a	mais	do	
que	a	outra?	....		
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Quando	 uma	 coleção	 de	 objetos	 é	 construída,	 ou	 organizada	 pela	 criança	 com	
envolvimento	 suficiente,	 é	 conveniente	 solicitar	 que	 registre	 a	 sua	 coleção	 com	 desenhos	 e	
mostre	 quantos	 objetos	 ela	 possui.	 	 Na	 fase	 inicial	 do	 processo	 de	 construção	 do	 número,	 os	
registros	das	quantidades	devem	possibilitar	o	emprego	de	recursos	mais	próprios	e	espontâneos	
da	 criança,	 como	 a	 representação	 pelo	 desenho	 dos	 dedos	 das	 mãos,	 a	 colagem	 de	 materiais	
substitutivos	 aos	 da	 coleção	 que	 construíram,	 e	 o	 uso	 de	 símbolos	 pessoais,	 pois	 nessas	
representações	as	crianças	ainda	podem	ter	o	apoio	na	correspondência	termo	a	termo	(figura	1).		
	 As	pesquisas	atuais	têm	revelado	que	as	crianças	
precisam	 dar	 sentido	 à	 representação	 da	 quantidade,	
registrando-a	com	recursos	simbólicos	que	lhes	tenham	
significação	 para,	 então,	 pesquisarem	 as	 convenções	
sociais	 e	 empregarem	 os	 signos	 numéricos	 com	
propriedade.	
	 Inicialmente,	 mesmo	 conhecendo	 os	 signos	
numéricos,	 muitas	 crianças	 não	 os	 utilizam	 da	 forma	
convencional.	 É	 assim	 que,	 para	 registrarem	 que	 suas	
coleções	 possuem,	 por	 exemplo,	 três	 ou	 nove	
elementos,	 elas,	 depois	 de	 recorrerem	 a	 vários	 grafismos	 utilizam	os	 signos	 numéricos	 de	 uma	
forma	 própria	 e	 diferente	 das	 solicitadas	 nos	 livros	 didáticos.	 Podem	 registrar	 a	 série	 intuitiva	
123456789,	para	mostrar	que	sua	coleção	tem	nove	elementos	ou	reproduzir	três	vezes	o	signo	3	
(333)	para	mostrar	que	uma	outra	coleção	tem	três	elementos	(figuras	2	e	3).		
	 No	 relatório	 da	 figura	 2,	 para	 representar	 a	 quantidade	 de	 uma	 coleção	 com	 nove	
elementos,	 inicialmente,	 a	 criança	 colou	 nove	 bolinhas	 e	 nove	 papeizinhos	 (um	 para	 cada	
personagem	do	jogo)	apoiando-se	na	correspondência	termo	a	termo.	Após,	recorreu	ao	registro	
de	 diferentes	 coleções,	 com	 elementos	
desenhados	 também	 em	 correspondência	
termo	 a	 termo	 aos	 elementos	 já	 colados.	
Realizou,	 com	 êxito,	 a	 contagem	 dos	 nove	
elementos,	porém	como	ela	não	diferenciava	o	
caráter	cardinal	e	ordinal	do	número,	dizia	que	
o	 "nove"	estava	 localizado	no	último	elemento	
de	 cada	 coleção.	 Finalmente,	 registrou	 a	
quantidade	recorrendo	aos	signos	numéricos,	e	
os	dispôs	na	 série	 intuitiva	 (123456789).	Ainda	
se	 observa	 o	 espelhamento	 natural	 da	 escrita	
numérica	neste	nível.																																																																																																																								

	 	
No	relatório	da	figura	3,	para	representar	uma	
coleção	 com	 três	 elementos,	 a	 criança	 colou	
três	 bolinhas	 de	 papel	 amassado	 e	 registrou	
séries	 com	 três	 letras,	 ou	 desenhos.	
Finalmente,	registrou	a	série	intuitiva	(123)	e,	
ao	 ser	 questionada,	 sobre	 onde	 havia	 três	
bolinhas,	 respondeu:	 "três	 são	 todos",	
revelando	 diferenciar	 o	 caráter	 cardinal	 e	
ordinal	 do	 número.	 Para	 melhor	 registrar	 a	
noção	da	quantidade	total,	recorreu	à	notação	
333,	 concluindo	 sua	 atividade.	 Também	 se	

Figura	1	

Figura	2	

Figura	3	
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observa,	neste	nível,	espelhamento	natural	da	escrita	numérica.	
	 É	a	partir	dessas	produções	autorais	que	a	criança	 irá	se	apropriar	da	significação	do	uso	
dos	 signos	 numéricos	 para	 representar	 a	 quantidade	 de	 uma	 coleção	 e,	 se	 tiver	 construído	 a	
diferenciação	entre	o	caráter	cardinal	e	ordinal	do	número,	poderá	empregar,	no	futuro,	apenas	
um	signo	(nos	exemplos	acima,	o	"9"	e	o	"3"),	no	registro	da	quantidade.		

Veja	 como	 Luiza	 (figura	 4),	 lidando	 com	 as	 contradições	 de	 suas	 hipóteses	 relativas	 ao	
número,	 concebeu,	pela	primeira	 vez,	o	 registro	de	um	único	 signo	para	 representar	o	 total	 de	
letras	de	seu	nome:		
	 Luiza	mostrou	que	 tem	seis	anos	contando	e	
colando	 seis	palitos	e	afirmava	que	“seis”	estava	no	
sexto	palito	da	 série.	O	professor	questionou	 se,	no	
sexto	palito	apontado	pela	menina,	havia	“um	palito”	
ou	"os	seis	palitos".	Luiza	entrou	em	conflito,	e	disse:	
"Aí	tem	seis;	não,	aí	tem	um"...	O	professor	solicitou	
que	Luiza	recontasse	os	palitos	no	sentido	contrário	e	
a	menina	perturbou-se	ainda	mais,	pois	deu-se	conta	
que	para	ela	o	"seis	",	sendo	o	último	palito	contado	
na	 série,	 estaria,	 agora,	 em	 duas	 posições	 distintas;	
ou	 seja,	 nas	 duas	 extremidades	 da	 série.	 Após,	 o	
professor	 solicitou	 que	 Luiza	 registrasse,	 de	 outras	
maneiras,	quantos	anos	tinha	e	ela	recorreu	ao	registro	da	série	numérica	 intuitiva	(123456)	e	a	
outros	 grafismos	 para	 representar	 sua	 idade.	 Quando	 solicitada	 a	 quantificar	 as	 letras	 de	 seu	
nome,	 contou	 cinco	 letras	 e	 representou	 a	 quantidade	 colando	 bolinhas	 e	 palitos.	 Ao	 ser	
questionada	sobre	onde	havia	cinco	 letras	no	seu	nome,	 Luiza	buscou	acomodar	seus	esquemas	
mentais	 às	 contradições	 que	 havia	 enfrentado	 na	 intervenção	 anterior	 e,	 num	 esforço	
reequilibrador,	registrou	o	signo	5	alongado	e	esclareceu:	"Cinco	são	tooodos”.	
	 Tendo	em	vista	tais	considerações,	a	escrita	de	um	único	signo	numérico,	para	representar	
o	total	de	uma	coleção,	será	empregado	com	significação	conceitual	mais	apropriada	pela	criança,	
quando	três	requisitos	estiverem	presentes:		
	 (1)	 A	 possibilidade	 de	 a	 criança	 representar	 graficamente,	 de	 forma	 espontânea,	 a	
quantidade	de	uma	coleção	que	tenha	quantificado,	desejando	tornar	objetiva	sua	comunicação	
aos	outros,	anunciando-lhes,	de	um	modo	que	convença	a	si	mesma	e	aos	outros,	reciprocamente,	
do	"quanto"	tem	a	sua	coleção.		
	 (2)	O	 conhecimento	 da	 leitura	 e	 da	 escrita	 dos	 signos	 numéricos	 a	 partir	 dos	 diferentes	
usos	que	se	faz	deles	na	nossa	cultura,	além	de	representar	a	quantidade	de	uma	coleção.		
	 (3)	A	construção	da	significação	do	caráter	cardinal	do	número,	diferenciada	e	coordenada	
do	caráter	ordinal,	ou	seja,	a	construção	da	noção	da	quantidade	total	de	uma	coleção.	
	 Este	 processo	 de	 construção	 não	 é	 tão	 simples	 ou	 rápido	 como	 creem	 a	 maioria	 dos	
adultos.	E	nem	se	dá	por	transmissão	social.	É	necessário	 investir	e	favorecer	este	processo.	Por	
tanto,	 o	 trabalho	 com	 os	 números,	 na	 escola,	 precisa	 explorar,	 inicialmente,	 os	 diferentes	
contextos	de	sua	significação,	além	de	privilegiar	as	atividades	para	a	quantificação	numérica,	com	
apoio	na	correspondência	termo	a	termo	e	na	contagem,	encorajando	a	criança	ao	registro	gráfico	
espontâneo	 da	 quantidade,	 para	 que	 ela	 construa,	 progressivamente,	 a	 significação	 cardinal	 no	
emprego	dos	signos	para	representar	a	quantidade	total	de	uma	coleção.		

	
	
	
	

Figura	4	
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CONHECENDO	A	LEITURA	E	A	ESCRITA	DOS	SIGNOS	NUMÉRICOS		
	
	 Não	podemos	negar	que	as	crianças	aprendem	os	signos	numéricos	"l,	2,	3,	........,	9,	1O	"	a	
partir	das	informações	dadas	pelo	seu	meio	social	e	cultural.	Porém,	apesar	dos	signos	numéricos	
serem	convenções	sociais	e,	portanto,	aprendidos	por	um	processo	de	"transmissão"	do	meio,	é	
necessário	 que	 as	 crianças	 tenham	 construído	 a	 sua	 significação,	 ou	 seja,	 a	 ideia,	 o	 conceito	
numérico,	para	que	essa	aprendizagem	lhes	seja	desejável	e	possível	de	assimilação.		
	 Para	favorecer	o	processo	de	construção	do	número,	é	preciso	que	a	criança	 interaja	em	
práticas	 sociais	 com	 os	 diferentes	 significados	 atribuídos	 aos	 signos	 numéricos,	 ou	 seja,	 o	
significado	e	o	sentido	cultural	do	uso	dos	números	na	sua	vida.	Afinal,	os	signos	numéricos	são	
utilizados	não	só	para	 registrarem	as	quantidades	das	coleções,	mas	são	notações	que	marcam,	
ordenam	ou	nomeiam	a	placa	de	um	carro;	o	local	de	uma	estação	de	rádio;	o	canal	predileto	de	
televisão;	 o	 tamanho	 da	 camiseta	 que	 vestimos;	 o	 preço	 de	 um	 pirulito,	 do	 chiclete	 ou	 da	
passagem	 de	 ônibus;	 etc...	 É,	 exatamente	 a	 interação	 com	 estas	 significações	 que	 desperta	 na	
criança	o	interesse	pelo	conhecimento	numérico.	Estas	práticas	fazem	parte	da	vida	cotidiana	da	
criança	 e	 precisam	 ser	 valorizadas	 pela	 escola.	 As	 pesquisadoras	 Cabaní	 e	 Pifarrer	 (2000),	 no	
artigo:	 "Os	 mapas	 conceituais	 como	 procedimento	 interdisciplinar",	 propõem	 uma	 clara	
articulação	do	trabalho	pedagógico	no	tema	"Números",	exposta	no	quadro	abaixo2.	

															 	 	
Dessa	 perspectiva,	 é	 recomendável	 que,	 desde	 os	 primeiros	 dias	 de	 aula,	 o	 professor	

disponha	 no	 ambiente	 da	 sala	 diferentes	 portadores	 numéricos,	 envolvendo,	 ao	 máximo,	 a	
participação	das	crianças	na	produção	destes	recursos	e	na	interpretação	das	significações	de	seu	
uso:	calendário;	relógio;	fita	métrica;	balança;	cartões	(móbiles)	numerados	e	ordenados:		
																	

	
                                                
2 MONEREO, Carlos. SOLÉ, Isabel. O Assessoramento Psicopedagógico: uma perspectiva profissional e construtivista. 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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	 A	interação	com	os	signos	numéricos	deve	ser	proposta	nas	atividades	pedagógicas	de	uma	
forma	 contextualizada,	 encorajando	 a	 iniciativa	 da	 criança	 em	 pesquisar	 a	 leitura	 dos	mesmos.							
Quando	 perguntamos	 às	 crianças:	 Para	 que	 servem	 os	 números?	 Elas,	 geralmente,	 respondem	
"Para	contar!".	Pois	bem,	as	atividades	de	leitura	e	escrita	numérica	devem	encorajar	a	criança	a	
"contar"	os	signos	dispostos	na	série	intuitiva	(1,	2,	3,	4,	5,	...),	em	séries	numéricas	a	partir	do	1,	e	
não	do	zero,	já	que	a	contagem	começa	sempre	a	partir	do	número	1.	A	criança,	quando	aprende	
a	 ler	 números	 contando-os	 em	 um	 portador	 seriado,	 está	 realizando	 uma	 pseudo	 leitura	 e,	 ao	
mesmo	 tempo,	 aprendendo	um	 recurso	 útil	 para	 pesquisar	 os	 significados	 da	 escrita	 numérica.	
Por	 isso,	 a	 importância	 de	 se	 criar	 um	 ambiente	 alfabetizador	 matemático,	 com	 diferentes	
portadores	 que	 dispõem	 a	 escrita	 numérica	 de	 forma	 ordenada,	 como	 a	 amarelinha,	 trilhas	
numéricas	 tipo	 caça	 ao	 tesouro,	 relógio	 analógico,	 calendário....	 Destacamos	 que	 todos	 esses	
recursos	dispõem	os	signos	a	partir	do	1.	Da	mesma	forma,	o	teclado	do	computador,	os	dígitos	do	
celular,	ou	o	controle	remoto,	são	dispostos	em	série	a	partir	do	1.	 	Nesse	sentido,	enfatizamos	
que	os	cartões	numerados	para	pesquisa	em	sala	de	aula	também	deveriam	começar	pelo	nº	1	e	
não	pelo	zero,	para	que	sejam	úteis	à	pesquisa	da	criança.	Assim,	se	ela	quiser	saber,	por	exemplo,	
como	se	escreve	o	nº	8,	ela	poderá	realizar	uma	pseudo	leitura	contando	os	signos,	a	partir	do	1,	
até	chegar	ao	8	e	encontrar,	com	autonomia,	a	resposta	desejada.				
											Além	 da	 interação	 com	 os	 signos	 numéricos	 escritos,	 é	 necessário	 que	 os	 professores	
compreendam	 que,	 antes	 mesmo	 de	 contar	 objetos	 de	 uma	 coleção,	 ou	 de	 se	 interessar	 pela	
leitura	dos	números,	as	crianças	realizam	a	reprodução	de	sequências	numéricas	orais	em	práticas	
sociais	que	valorizam	o	ritmo	e	a	marcação	do	tempo.	Recitam	os	números,	enquanto	brincam	de	
esconde	 –	 esconde,	 delimitando	 o	 tempo	 para	 que	 todos	 achem	 um	 esconderijo;	 recitam	 os	
números,	 enquanto	 sobem	 uma	 escada,	 pulam	 corda,	 fazem	 ginástica;	 recitam	 números	 em	
parlendas	(Um,	dois,	feijão	com	arroz;	três,	quatro,	feijão	no	prato;	...),	em	cantigas	(Um,	dois,	três,	
indiozinhos;	 quatro,	 cinco,	 seis,	 ...).	 Essas	práticas	precisam	 ser	 valorizadas	na	 atividade	escolar,	
pois	 são	 contextos	 lúdicos	 de	 socialização	 próprios	 da	 cultura	 da	 infância	 e	 contribuem	 para	 o	
desenvolvimento	matemático	dos	pequenos.  
														Mais	 adiante,	 quando	as	 crianças	 já	 conhecerem	os	 signos	numéricos	 e	 os	 empregarem	
com	significação	em	seus	registros	de	quantidades,	podem	ser,	também,	desafiadas	a	refletirem	
sobre	 o	 "lado"	 da	 escrita	 numérica.	 Inicialmente,	 deve-se	 permitir	 que	 explorem	 a	 forma	 da	
escrita	do	traçado	numérico	sem	a	preocupação	precoce	com	a	definição	do	"lado"	desta	escrita.	
As	 crianças	 não	 aprendem	 o	 lado	 da	 escrita	 numérica	 pelas	 correções	 sucessivas	 de	 seus	
professores,	 mas	 pela	 pesquisa	 ativa	 desencadeada	 pelo	 interesse	 e	 desejo	 de	 escrever	 os	
números	no	 lado	convencional.	 Isto	ocorre	quando	 já	são	capazes	de	refletirem	exaustivamente	
sobre	as	propriedades	espaciais	destes	traçados.	Por	isso,	é	recomendável	que	manipulem	signos	
confeccionados	por	diversos	materiais	 (feltro,	madeira,	 E.V.A),	 produzam	signos	numéricos	 com	
massinha	 de	 modelar,	 façam	 registros	 espontâneos	 sobre	 a	 areia,	 terra,	 chão,	 quadro,	 papel,	
explorando	 diferentes	 recursos,	 até	 que,	 conhecendo	 as	 propriedades	 topológicas	 dos	 seus	
traçados,	 aflore	 a	 curiosidade	 sobre	 o	 “lado”	 da	 escrita	 numérica.	 Nesse	 momento,	 pode	 -se	
encorajar	as	crianças	a	pensarem	no	“lado”	que	cada	número	se	posiciona,	ou	olha.	Elas	podem	
descobrir,	 por	 exemplo,	 que	 o	 1,	 o	 2	 e	 o	 3,	 “olham”	 para	 o	 mesmo	 lado,	 para	 a	 esquerda,	
enquanto	que	o	5	e	o	6,	“olham”	para	outro	lado,	para	a	direita,	e	o	8	“olha”	para	frente.		

A	 partir	 dessas	 considerações,	 conclui-se	 que	 o	 trabalho	 pedagógico	 favorecedor	 da	
construção	do	número	e	do	desenvolvimento	matemático	dos	pequenos	não	pode	ser	estruturado	
de	 forma	 linear,	mas	 de	 forma	 dinâmica,	 valorizando	 as	 práticas	 sociais	 próprias	 da	 infância,	 a	
ludicidade,	e	os	desafios	inerentes	da	complexidade	da	vida	cotidiana.	

	


