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Resumo: A pesquisa aqui relatada parte de uma controversa existente na literatura sobre o 
papel da contagem. Em algumas pesquisas crianças que demonstravam habilidades 
de contagem e a ela recorriam para resolver problemas como, por exemplo, equiparar 
conjuntos de acordo com sua igualdade numérica, o faziam com sucesso, ao passo 
que crianças que não contavam eram mal-sucedidas em outras tarefas. Por outro lado, 
há autores que afirmam que a contagem é prescindível para o aprendizado de outras 
habilidades numéricas. O que se propôs neste trabalho foi verificar a existência de 
correlação entre a contagem e a equiparação de conjuntos. Para tanto, foram 
elaboradas duas tarefas de contagem: de conjuntos totais e de subconjuntos;  e uma 
de equiparação de conjuntos. Essas tarefas foram ministradas a crianças em idade 
pré-escolar na forma de testes e os dados obtidos foram analisados usando-se o 
Coeficiente de Correlação de Spearman. Embora tenha-se observado uma correlação 
pouco significante entre a contagem de conjuntos totais e a equiparação de conjuntos, 
uma análise mais minuciosa dos dados mostrou correlações altamente significantes 
entre a contagem dos conjuntos modelo e/ou de comparação e a escolha do conjunto 
de comparação correto na tarefa de equiparação de conjuntos, replicando 
parcialmente os dados de Mix (1999). A discussão é conduzida no sentido de que a 
contagem é um pré-requisito para a aprendizagem de outras habilidades numéricas, 
as quais, por sua vez, são fundamentais para o aprendizado da matemática. Isso 
chama a atenção para o ensino da contagem na pré-escola para que se garantam às 
crianças condições favoráveis para o aprendizado da matemática. Essa relação 
causal, entretanto, só pode ser determinada de modo inequívoco pelo método 
experimental. 

Palavras-chave: contagem; equiparação de conjuntos; equivalência numérica; correlação; 
crianças. 

INTRODUÇÃO 

O que se propôs neste trabalho foi verificar a existência de correlação entre a 

habilidade de contagem e a de equiparação de conjuntos, de modo a contribuir para o 

enriquecimento da discussão sobre o papel da contagem na aprendizagem de outras habilidades 

numéricas, visto ser este um ponto controverso na literatura. 
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O tema do presente estudo é objeto de numerosas investigações por psicólogos do 

desenvolvimento. Na grande maioria dos casos esses estudos enquadram-se no que, em sua 

taxonomia comportamental não exaustiva, Catania (1999) denominou “apresentação de 

estímulos”. Ou seja, mais do que levar a cabo observações do comportamento, os pesquisadores 

apresentam estímulos aos participantes, em geral crianças, e analisam seu comportamento diante 

deles. A contribuição desses estudos é de alta relevância, pois entre outras coisas permite, por 

exemplo, o estabelecimento de certos padrões (por assim dizer) de desenvolvimento. Quando uma 

criança apresenta desenvolvimento atípico pode-se, então, buscar as variáveis responsáveis por 

isso e planejar formas de intervenção. 

Muito freqüentemente, contudo, as variáveis responsáveis pelo comportamento são 

buscadas no interior do organismo. Os exemplos são numerosos. Para os presentes propósitos, 

basta mencionar uns poucos extraídos de alguns expoentes da posição inatista. Apoiados em 

dados surpreendentes e instigantes de pesquisas realizadas com bebês, alguns autores defendem 

a tese de que habilidades são governadas por princípios e que estes pré-existem àquelas. No caso 

específico do contar, Gelman e Galistel (1978) apresentam os seguintes princípios: a) cor-

respondência um-a-um, ou seja, a cada objeto contado deve corresponder o nome de um numeral 

que, segundo sua teoria, não têm necessariamente que ser os mesmos usados pelo meio cultural, 

pois são pré-linguísticos, isto é, rótulos numéricos (number tags) internos, dos quais a criança 

disporia inatamente; b) ordem estável, isto é, os rótulos numéricos têm de obedecer a uma 

seqüência invariável, igualmente à dos numerais; c) regra da cardinalidade, segundo a qual o 

último numeral (ou rótulo numérico) da seqüência de uma contagem determina a quantidade de 

elementos do conjunto contado. Dois outros princípios complementares dizem respeito: d) à 

generalidade dos princípios; isto é, eles se aplicariam a qualquer coisa passível de ser contada; e 

outro, e) que afirma que não importa a ordem usada na enumeração dos objetos, desde que 

nenhum dos demais princípios seja violado. 

Gelman e Meck (1983) afirmaram que esses princípios já são conhecidos por 

crianças em idade pré-escolar, embora elas só consigam aplicá-los com sucesso a conjuntos de 

até quatro ou cinco elementos. Em um de seus experimentos, crianças foram postas a observar 

um boneco empenhado numa contagem durante a qual erros eram cometidos propositalmente. A 

tarefa das crianças era julgar se a contagem havia sido feita corretamente ou não. Noutro 

experimento, as próprias crianças eram submetidos a várias tarefas de contagem. Observou-se 

que o seu desempenho foi sempre melhor quando elas tinham que julgar a contagem feita pelo 

boneco do que quando elas mesmas tinham de efetuá-la. Naquela situação, os princípios da 

contagem teriam sido aplicados corretamente, mesmo quando se tratava de quantidades 

superiores às que as crianças podiam contar por si próprias. Daí a conclusão pela presença dos 
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princípios da contagem, em crianças menores de sete anos, anteriormente ao desenvolvimento 

das habilidades. 

Carmo, Figueiredo e Silva (1999) ponderam que 

Indiscutivelmente, os princípios relatados por Gelman e cols. (...) são suficientemente 
sólidos, porém a tese de que estes preexistem à habilidade de contar ainda precisa de 
novas investigações. (p. 34). 

Não há dúvida sobre a necessidade de continuidade da pesquisa. Porém, 

independentemente de serem ou não aqueles princípios inatos,  a descrição que deles apresentam 

Gelman e Galistel (1978) é, de fato, uma boa definição operacional do comportamento de contar, 

permitindo tanto a análise desse comportamento em si mesmo, como dele em relação a outros 

que podem ser importantes pré-requisitos para a aprendizagem matemática. 

A busca de relações entre variáveis ambientais e comportamentais tem sido mais 

afeita aos analistas do comportamento. Estes, contudo, não têm produzido uma pesquisa extensa 

sobre habilidades numéricas. Drachenberg (1990) usou um procedimento de modelagem de 

estímulos (fading)5, aplicado numa situação de escolha conforme o modelo (matching to sample)6, 

para ensinar os conceitos das quantidades (sic) de um a dez a crianças de dois a seis anos de 

idade. Sua tarefa era equiparar conjuntos com base na igualdade numérica, independentemente 

da forma, tamanho ou disposição espacial dos elementos. Confiante de que aqueles conceitos 

seriam aprendidos por discriminação interclasses e generalização intraclasse (Keller e Schoenfeld, 

1971), a autora não ensinou a contagem e grande parte dos participantes de sua pesquisa 

precisou de um elevado número de sessões e repetições da aplicação de passos até que 

conseguissem alcançar o critério que permitia o avanço para o passo posterior. Poucos 

participantes chegaram aos passos finais do programa.  

Desenvolvimentos recentes, como o paradigma de equivalência (Sidman, 1971; 

Sidman, 1994; Sidman, 2000; Sidman e cols., 1982; Sidman e Tailby, 1982), permitiram o 

desenvolvimento de um arcabouço conceitual e metodológico para a análise e a explicação do 

comportamento simbólico, originando o que De Rose (1993) chamou de uma análise 

comportamental da cognição. Não entraremos em detalhes teóricos e experimentais, cuja 

terminologia poderia soar hermética e enfadonha ao leitor não familiarizado. Os interessados 

poderão consultar as referências e, para os presentes propósitos, é suficiente mencionar que dois 

ou mais estímulos são considerados equivalentes quando são intercambiáveis, isto é, substituíveis 

                                                 
5O procedimento consiste em introduzir modificações graduais nos estímulos. Neste caso, em particular, a autora o usou para que 
conjuntos apresentados como estímulos modelo e como estímulos de comparação (ver Nota 2), tivessem como único atributo comum a 
quantidade de elementos, sendo tudo o mais (forma, tamanho, disposição) diferente. 
6“Escolha conforme o modelo” é a tradução mais comumente usada para a expressão matching to sample. Na prática, inicialmente 
apresenta-se à criança (ou, dependendo da pesquisa, poderá ser um adulto ou animal) um estímulo, cuja função denomina-se 
“modelo”. Tendo este sido devidamente observado, apresentam-se, a seguir, outros estímulos com a função de “comparação” – 
equivalente a “alternativas de escolha” – dentre os quais um corresponderá ao primeiro em um aspecto qualquer previamente definido 
pelo experimentador. Normalmente, a escolha correta produz algum tipo de reforçador. 
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uns pelos outros. Por exemplo, a palavra falada: “mesa”, a palavra escrita mesa e uma mesa real; 

ou ainda, o numeral impresso 5, a palavra escrita cinco, a palavra falada: “cinco” e um conjunto de 

cinco objetos quaisquer. Nesses exemplos, palavras escritas e faladas e numerais impressos 

podem tanto ser usados no lugar dos objetos ou conjuntos de objetos que representam, como 

também são intercambiáveis entre si. 

Não obstante tais avanços da Análise do Comportamento, Kahhale (1993) reclama 

que 

O uso do paradigma de equivalência para o ensino da aritmética tem se restringido ao 
desenvolvimento de um repertório lingüístico: ensino de nomes e dígitos (Spradlin e 
Saunders, 1984) ou dígitos e moedas (McDonagh; McIlvane e Stoddard, 1984) e não ao 
ensino do conceito de quantidade. (p. 35). 

O estudo de Green (1993) avança na direção apontada por Kahhale (1993). Ela 

assume que a compreensão numérica implica em tratar como equivalentes nomes de números 

falados, numerais impressos e quantidades correspondentes de itens. E aponta que 

freqüentemente assume-se que a contagem é uma habilidade pré-requisito para a aprendizagem 

de equivalências numéricas, vendo no paradigma de equivalência a possibilidade de que aquelas 

“equivalências” possam ser ensinadas prescindindo-se da contagem. Participaram de sua 

pesquisa dois adolescentes, um autista e outro classificado como portador de retardo mental 

moderado, ambos com déficit de linguagem. Um pré-teste revelou que um dos participantes 

emparelhava estímulos por identidade (semelhança física) e também numerais a seus respectivos 

nomes ditados, isto é, dado um número ditado, ele escolhia o numeral impresso correspondente. O 

outro, além dessas mesmas habilidades, fazia os emparelhamentos número ditado-conjunto e 

numeral-conjunto, nos valores de um a três; e também nomeava os numerais de 1 a 6. 

Um procedimento de ensino estabeleceu  as relações número ditado-numeral e 

número ditado-conjunto. Foram usados os numerais 1 a 6 e conjuntos nos valores 

correspondentes. Os elementos que compunham os conjuntos eram pontos (pequenos círculos 

pretos). Um detalhe importante deve ser destacado: para cada um dos valores de um a seis foram 

usados três padrões diferentes, porém fixos, de distribuição espacial dos elementos. Testes 

apropriados revelaram que os participantes haviam aprendido mais do que lhes fora ensinado. 

Eles tornaram-se capazes de produzir oralmente nomes de números tanto em resposta a numerais 

impressos como a conjuntos, a relacionar numerais a conjuntos e vice-versa, e ainda, 

demonstraram generalização dessa habilidade quando foram usados conjuntos com figuras de 

cavalos, casas e moedas. Essas figuras, que não fizeram parte do procedimento de ensino, foram 

apresentadas de acordo com um dos padrões de disposição espacial usado com os pontos 

durante a fase de ensino. 



 

 352 

Chamamos a atenção para o detalhe dos padrões fixos de distribuição espacial dos 

elementos dos conjuntos por ser esta uma propriedade de estímulo que exerce grande influência 

sobre o comportamento. Exemplo disso é encontrado em dominós e dados de jogar, cujos pontos 

são distribuídos de acordo com um padrão, o qual é chamado por diversos pesquisadores de 

“padrão canônico”. A maneira como os pontos são distribuídos empresta a cada um dos conjuntos 

a configuração de uma forma: dois e três pontos lembram uma linha, quatro e seis configuram 

formas semelhantes a quadrado e retângulo, cinco pontos parecem-se com um X. É o que os 

psicólogos gestaltistas chamariam de gestaltes (aportuguesando o termo) visuais. A associação 

entre essas “formas” e os nomes de números que representam os valores dos respectivos 

conjuntos é tão forte, que somos capazes de dizer o valor imediatamente, apenas olhando de 

relance, sem ter de contar os pontos. 

Crianças podem aprender a nomear aquelas “formas”, dando a cada uma delas o 

nome de um número, num processo idêntico ao de nomear qualquer outra coisa. Neste caso, na 

linguagem da Análise do Comportamento diríamos que a dimensão (ou propriedade) de estímulo 

que estaria controlando a resposta da criança seria a forma. Mas para que pudéssemos falar em 

desempenho numérico, a resposta deveria ser controlada por uma outra dimensão, esta mais 

abstrata: a quantidade (ou numerosidade). 

Voltando ao estudo de Green (1993), seus alunos não apresentavam habilidades de 

contagem e elas não foram ensinadas. Somado a isso, considerando-se que cada conjunto era 

apresentado com seus elementos dispostos de acordo com três padrões fixos de distribuição, 

podemos supor que o que controlava as respostas dos participantes bem poderia ser sua 

configuração visual e não o número de elementos neles contidos. Se isto for verdade, então não 

seria possível classificar o desempenho dos participantes como numérico. 

O argumento que se poderia contrapor à afirmação acima é que os participantes 

demonstraram generalização quando, no teste final, apresentaram-se conjuntos cujos elementos 

eram figuras que não haviam sido usadas na fase de ensino. Contudo, tal argumento perde sua 

força considerando-se que esses conjuntos tinham seus elementos dispostos de acordo com um 

dos padrões de distribuição usado na fase de ensino, fortalecendo a hipótese de que a dimensão 

que controlava as respostas não era a numerosidade, mas a configuração formal proporcionada 

pelo arranjo de acordo com o qual os elementos eram distribuídos espacialmente. 

Em contraposição ao estudo de Green (1993) cujos participantes não contavam, em 

estudo anterior (Prado, 2001) verificamos que pré-escolares normais, que já eram hábeis 

contadores desde seu ingresso na pesquisa, não se saíam tão bem com os numerais. Por essa 

razão eles foram ensinados a nomear e a ordenar os numerais do menor para o maior e, 
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posteriormente, durante os testes exibiram relações entre numerais e conjuntos e vice-versa (entre 

outros desempenhos). Não obstante, eles não usaram a contagem para ordenar conjuntos do 

menos para o mais numeroso e, provavelmente por isso, não apresentaram bom desempenho 

nessa tarefa em particular. 

Os dados de Kahhale (1993) reforçam a tese acima. No que diz respeito aos 

conjuntos, a autora fez um controle sistemático de diversas dimensões de estímulo: cor, forma, 

tamanho e disposição espacial dos elementos. Quando se operava uma alteração no valor de uma 

dimensão, o valor das demais era mantido constante. Em tarefas nas quais deviam-se emparelhar 

conjuntos com a mesma quantidade de elementos, a dimensão que ofereceu maiores dificuldades 

a crianças em idade pré-escolar foi a disposição espacial. Quando os conjuntos a serem 

equiparados tinham seus elementos dispostos de acordo com um mesmo padrão, a variação dos 

valores das outras dimensões não punha dificuldades para as crianças. Quando, no entanto, 

variava a disposição espacial dos elementos, as crianças recorriam espontaneamente à contagem 

para resolver o problema.  

A confrontação dos dados produzidos pelos trabalhos analisados nos conduz aos 

seguintes pontos. Primeiro, Drachenberg (1990) variou sistematicamente as dimensões 

irrelevantes de estímulo (forma, tamanho, disposição) na tentativa de que as crianças 

respondessem com base na quantidade (dimensão relevante). Ela não empregou qualquer 

procedimento para o ensino da contagem e uma grande parte dos participantes de sua pesquisa 

não apresentou o desempenho esperado. A contagem também não foi ensinada por Green (1993) 

e, como discutido acima, o procedimento adotado por ela permite que se lancem dúvidas sobre o 

que poderia ter controlado as respostas dos jovens que participaram de seu estudo. Segundo, os 

dados de Prado (2001) e Kahhale (1993) mostram que as crianças resolveram os problemas 

propostos quando recorreram à contagem, porém, quando não o fizeram, elas não conseguiram 

resolvê-los satisfatoriamente. Isso indica alguma consistência com relação à funcionalidade da 

contagem e faz supor que os alunos de Green (1993) enfrentariam dificuldades caso os conjuntos 

não tivessem seus elementos dispostos de acordo com padrões fixos, o que eliminaria as “pistas” 

visuais em que eles podem ter se baseado. Em terceiro lugar, embora haja na literatura análises 

sobre o contar (Geary, 2001, Shaeffer, Eggleston e Escott, 1974, Wynn, 1990 e 1992), parece 

haver uma certa ausência de análises mais sistemáticas sobre o papel da contagem em relação a 

outras habilidades numéricas. 

Trabalhos como os de Spradlin e cols. (1974) e Wang, Resnick e Boozer (1971) são 

exceções ao que se acaba de afirmar. Neles, procurou-se estabelecer hierarquias de habilidades 

numéricas e as conclusões quanto ao papel da contagem foram distintas. Isto deveu-se, em parte, 

a diferenças de procedimento e, em parte, a variáveis de sujeito: Wang e cols. (1971) trabalharam 
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com crianças normais, ao passo que Spradlin e cols. (1974) tiveram como participantes de sua 

pesquisa crianças com atraso de desenvolvimento. 

Outra exceção é o trabalho de Mix (1999), que analisou o desenvolvimento das 

habilidades descritas a seguir baseada num referencial teórico distinto da Análise do 

Comportamento. Por sua semelhança com a pesquisa aqui relatada, o apresentaremos um pouco 

mais detalhadamente. O estudo foi conduzido com 88 crianças de 2 ½ a 4 ½ anos e o objetivo 

principal foi o de verificar em que idade elas são capazes de equiparar conjuntos compostos por 

elementos completamente dessemelhantes. As crianças foram divididas em cinco grupos de 

acordo com a idade. Basicamente, a cada grupo foram ministradas uma tarefa de equiparação de 

conjuntos e duas de contagem: “quantos são?” – dado um conjunto de 10 objetos dispostos 

linearmente, a criança tinha de contá-los e dizer quantos eram; e “dê um número” – dado um 

conjunto de 15 objetos, separar uma quantidade especificada de itens. 

As tarefas de contagem foram idênticas para todos os grupos, mas não a de 

equiparação de conjuntos. Cada grupo etário foi subdivido em três7. Para todos esses subgrupos, 

os conjuntos com a função de estímulo de comparação (ver Nota 2) eram compostos por pontos 

(dots). Contudo, para um subgrupo os conjuntos apresentados como estímulos modelo eram 

compostos por discos (disks). Tanto os discos quanto os pontos eram círculos pretos, portanto, 

nesta tarefa – que a autora denominou disks-to-dots – havia grande semelhança entre os 

elementos dos conjuntos. Para outro subgrupo, os elementos do conjunto modelo eram 

conchinhas feitas com massa de macarrão (shells). Nesta tarefa, chamada pela autora de shells-

to-dots, os elementos do conjunto modelo eram diferentes dos de comparação. Finalmente, a um 

terceiro subgrupo de crianças foi proposta uma tarefa (random objects-to-dots) em que os 

conjuntos modelo constituíam-se de objetos escolhidos aleatoriamente de uma lista de utensílios 

domésticos. Por conseguinte, além de os elementos do conjunto modelo diferirem dos de 

comparação, eles diferiam entre si. Em todos os casos foram usados conjuntos de um a seis 

elementos e estes eram dispostos linearmente em fileiras, controlando-se o comprimento e a 

densidade destas. Os estímulos de comparação eram em número de dois, e sua posição foi 

balanceada entre as tentativas. Não foi previsto qualquer tipo de reforço para respostas corretas. 

Em linhas gerais, os resultados indicaram que, na tarefa em que havia grande 

semelhança entre os elementos de todos os conjuntos (disks-to-dots), crianças de 2 ½ anos 

desempenharam ao nível do acaso8, melhorando um pouco aos três anos e apresentando uma 

grande melhora a partir dos 3 ½ anos. Na tarefa em que os conjuntos modelo tinham elementos 

                                                 
7 Foram exceções os grupos de 2 ½ e o de 4 ½ anos, cada um com oito componentes, aos quais foram ministradas apenas as tarefas 
disk-to-dots e random objects-to-dots, respectivamente. Detalhes no texto. 
8 Considerando que os estímulos de comparação (alternativas) eram em número de dois, em cada tentativa havia 50% de chances de 
que a escolha correta fosse feita ao acaso. 
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diferentes dos conjuntos de comparação (shells-to-dots), foi apenas a partir dos 3 ½ anos que as 

crianças desempenharam significantemente acima do nível do acaso. Finalmente, com relação à 

tarefa em que os elementos dos conjuntos modelo diferiam tanto entre si como também dos 

elementos dos conjuntos de comparação (random objects-to-dots), apresentaram desempenho 

significativamente acima do nível do acaso apenas crianças a partir dos 4 ½ anos. 

Para a análise do desempenho das crianças nas tarefas de contagem, a autora 

adotou um sistema de pontuação através do qual as classificou de acordo com as categorias: 

“altamente proficiente”, “menos proficiente”, “minimamente proficiente” e “não proficiente”. Grosso 

modo, os resultados indicam que crianças mais velhas foram mais proficientes na contagem e, 

sobretudo, que houve correlação positiva entre as habilidades de contagem e a de equiparação de 

conjuntos. 

O estudo aqui relatado, como se verá, apresenta algumas diferenças de 

procedimento em relação ao de Mix (1999). Entretanto, uma eventual replicação dos dados nos 

tornará mais seguros de que a contagem é um pré-requisito para a aprendizagem de outras 

habilidades numéricas, as quais, por sua vez, são pré-requisitos para aprendizagens matemáticas 

mais avançadas. 

MÉTODO 

Participantes 

Participaram do estudo 17 crianças (sete meninas e 10 meninos) com idade de 

quatro anos e oito meses a seis anos e cinco meses (média de cinco anos e dois meses). Todas 

eram regularmente matriculadas numa Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) de um bairro 

da periferia da cidade de Marília (SP). Cópias de um documento contendo informações sobre os 

propósitos e as linhas gerais do método da pesquisa e dados do primeiro autor foram entregues 

aos pais ou responsáveis dos alunos e à responsável pela instituição. Anexo ao documento havia 

um termo de consentimento. Apenas os alunos autorizados por um dos pais ou responsável 

participaram da pesquisa. 

Situação e material 

Uma parte das sessões foi conduzida na sala da diretoria da EMEI, onde foi instalado 

o equipamento. Outra parte, por ter sido realizada no período de férias escolares, foi conduzida no 

gabinete do primeiro autor. Cada participante foi recebido individualmente e o número de sessões 

foi de, no máximo, dois. A maioria dos alunos precisou de apenas uma sessão. 
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Foi usado um microcomputador cujo monitor de vídeo tinha tela sensível ao toque. 

Um software especialmente elaborado para uso em pesquisas gerenciou a apresentação dos 

estímulos visuais e auditivos, bem como de parte das instruções. Além disso, o software também 

registrou parte das respostas das crianças, fazendo uma análise preliminar delas. 

Também foram usados fones-de-ouvido. Um par deles, cujos fones eram 

almofadados e em tamanho suficiente para envolver completamente cada uma das orelhas, foi 

usado pelas crianças. Ao mesmo tempo que isolam, pelo menos parcialmente, os ruídos externos, 

os fones maximizam a possibilidade de uma audição perfeita dos estímulos auditivos e instruções. 

Outro par de fones-de-ouvido, estes com microfone conjugado, foi usado pelo experimentador. 

Dessa forma, o responsável pela condução da sessão podia ouvir exatamente as mesmas coisas 

que a criança e, além disso, fornecer a ela instruções complementares e/ou feedback oral quando 

necessário. 

Uma câmera VHS instalada sobre um tripé foi usada para o registro em vídeo das 

sessões. As fitas foram assistidas por observadores treinados, que fizeram um registro de 

respostas complementar ao feito pelo computador e corrigiram eventuais falhas do registro 

automático. 

PROCEDIMENTO 

Foram conduzidos dois testes: um de contagem – composto por duas tarefas: a) 

contagem de conjuntos totais; e b) contagem de subconjuntos – e um de equiparação de 

conjuntos. Em todos os testes foram usados conjuntos de cinco a oito elementos (figuras 

reconhecíveis variadas) e, para cada um deles, foi usada uma determinada configuração de tela 

para a apresentação dos estímulos, tal como descrição a seguir. 

Como ilustrado na Figura 1, para a tarefa de contagem de conjuntos totais, as 

figuras a serem contadas eram apresentadas no interior de uma “janela” posicionada no centro da 

parte superior da tela. A posição das figuras era aleatorizada pelo computador. Para a tarefa de 

contagem de subconjuntos, a tela era dividida horizontalmente em duas e, a parte superior, 

subdividida verticalmente também em duas (ver Figura 3). Na parte inferior apresentavam-se 17 

figuras, todas iguais, dispostas em três fileiras e com um espaço entre cada uma. As figuras de 

cada fileira intercalavam-se com as da fileira de baixo. Cada figura, ao ser tocada com o dedo, 

deslocava-se da parte inferior para a parte superior direita da tela e ali era aleatoriamente 

posicionada. 
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Um, dois, três, quatro. 
Quatro. 

a) 

b) 

Vamos contar os 
desenhos 

Figura 1. Contagem de conjuntos totais: a) o 
computador dá a instrução: “Vamos contar os 
desenhos” e apresenta as figuras a serem contadas; 
b) a criança as conta e, ao final, o experimentador 
pergunta: “Quantos têm?”. 
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Para a tarefa de equiparação de conjuntos, como mostrado na Figura 2, 

apresentavam-se quatro janelas: duas na parte superior e duas na parte inferior da tela. Na janela 

superior esquerda apresentavam-se, exclusivamente, os conjuntos com a função de estímulo 

modelo e, nas duas janelas inferiores, os conjuntos com a função de estímulos de comparação. A 

janela superior direita não foi usada e permanecia “vazia”. 

Conte 5 

a) b) 

c) d) 

Figura 2 
Contagem de subconjuntos: a) a criança toca a janela superior esquerda, ao que o computador 
instrui: “Conte x”, sendo x um número de 5 a 8; b) na parte inferior da tela é apresentado o conjunto 
do qual deverá ser separado o subconjunto com o número especificado de elementos; c) cada 
elemento tocado é deslocado para a área apropriada; d) para indicar a conclusão da tarefa, a 
criança toca novamente a janela superior esquerda. 
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Considerando que foram usados conjuntos de cinco a oito elementos, cada tarefa, 

em cada um dos testes, tinha um bloco de quatro tentativas. Não houve previsão de reforço nem 

de qualquer outro tipo de conseqüência para respostas corretas ou incorretas durante os testes. 

Mas para que cada criança pudesse efetuar corretamente todas as respostas requeridas, usando 

apropriadamente a tela sensível ao toque, cada tarefa era antecedida por um bloco de quatro 

tentativas com o propósito de ensinar tais respostas. A primeira tentativa era de observação, isto é, 

ela era realizada pelo experimentador, acompanhada de uma descrição sucinta do que devia ser 

feito, para que a criança pudesse observar. As três tentativas seguintes eram feitas pela própria 

criança. Em todas, os conjuntos tinham de um a três elementos. 

A razão para o uso dos valores referidos é que, de acordo com vasta literatura, 

quantidades de um a três são passíveis de subitização. O neologismo vem do termo “súbito”, e é 

usado para referir-se ao fenômeno do reconhecimento rápido (de súbito) de numerosidades até 

três ou quatro, sem o emprego da contagem ou de qualquer outro recurso lingüístico. Essa 

capacidade de subitização tem sido amplamente demonstrada em bebês humanos e em algumas 

outras espécies animais, havendo também dados sobre a sua preservação em pacientes de 

lesões cerebrais com comprometimento da linguagem, da capacidade de cálculo e algumas 

outras. O mesmo não se observa com quantidades maiores do que cinco. 

Portanto, dessa forma foi possível criar uma situação na qual a criança era posta em 

contato com uma situação idêntica à de teste, permitindo-lhe aprender a usar a tela sensível ao 

toque da maneira específica requerida por cada teste, sem interferir no seu repertório de 

habilidades numéricas. Assim, para toda resposta correta foi programada uma de três 

conseqüências possíveis com a finalidade de reforçá-la: mensagem de elogio, melodia e 

animação, todas apresentados automaticamente pelo computador. Respostas incorretas 

produziam como conseqüência a apresentação da mensagem: “Não, não é. Tente de novo.”, 

seguida pela reapresentação da tentativa, tantas vezes quantas fossem necessárias, até que 

ocorresse a resposta correta. Nessa situação, o experimentador fornecia ajuda à criança. Esse 

procedimento de correção incluía também a reapresentação, até o máximo de duas vezes, do 

bloco em que ocorresse erro. Caso houvesse persistência do erro, a sessão seria 

automaticamente encerrada. Isso não ocorreu. 
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Os procedimentos acima foram implementados com a finalidade de garantir que a 

criança tivesse condições plenas de usar a tela sensível ao toque, razão pela qual adotou-se o 

critério de 100% de acertos nas tentativas de treino que antecediam as de teste. Cada criança só 

avançou de uma condição para a seguinte após ter alcançado o critério definido. Buscou-se, 

assim, garantir que os testes produzissem resultados que retratassem fielmente as habilidades 

numéricas da criança. Ou seja, as medidas descritas foram tomadas com o objetivo de permitir 

que pudéssemos descartar a possibilidade de que erros pudessem ser atribuídos a uma 

inabilidade para usar o equipamento. 

Até aqui descrevemos como o computador apresentava os estímulos, 

procedimentos de preparação para os testes, critérios, etc. Passemos agora a descrever o que, de 

fato, foi testado. Na tarefa de contagem de conjuntos totais, a criança tinha de contar as figuras e 

dizer quantas eram (ver Figura 1). A instrução apresentada pelo computador era: “Vamos contar 

os desenhos.” E as habilidades envolvidas são: tocar (ou apontar, ou olhar, etc.) cada figura sem 

omissões nem repetições; a cada figura tocada, pronunciar o nome de um número, fazendo-o na 

seqüência correta; e, finalmente, à pergunta: “Quantos têm?”, apresentada pelo experimentador, 

indicar o número de itens do conjunto repetindo o último nome de número pronunciado durante a 

contagem (aplicação da regra de cardinalidade). A tarefa de contagem de subconjuntos requeria 

da criança a colocação de tantas figuras quantas solicitadas na área da tela destinada a esse fim. 

A instrução do computador era: “Conte x”, sendo x um número de 5 a 8 (ver Figura 2). E a tarefa 

de equiparação de conjuntos requeria que a criança escolhesse, dentre dois conjuntos (estímulos 

de comparação), o que tivesse o mesmo número de elementos do conjunto apresentado 

inicialmente (estímulo modelo), como exemplificado na Figura 3. Cada tentativa iniciava com a 

apresentação do conjunto modelo. Ao toque da criança com o dedo, o computador instruía: 

“Escolha outro que seja igual” e apresentava dois conjuntos de comparação, um dos quais devia 

ser escolhido também através de toque. Em cada um dos conjuntos, embora todos tivessem as 

mesmas figuras como elementos, estas eram dispostas espacialmente de modo aleatório, o que 

tinha por finalidade excluir a possibilidade de que a criança pudesse se basear em alguma “pista” 

visual para fazer a sua escolha. 
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Escolha outro 
que seja igual. 

a) 

b) 

c) 

Figura 3 
Equiparação de conjuntos: a) o conjunto modelo é 
apresentado na janela superior esquerda; b) ao toque da 
criança apresenta-se a instrução tal como na ilustração; c) 
a criança escolhe uma das alternativas. 
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A ordem de apresentação das tarefas foi determinada por sorteio para cada um dos 

participantes. Durante todo o procedimento havia, ao fundo, o som de música clássica 

instrumental. 

RESULTADOS 

Iniciaremos a apresentação dos resultados analisando variações no número alunos 

que responderam corretamente nos testes em função do “tamanho” dos conjuntos, isto é, da sua 

quantidade de elementos. Posteriormente, analisaremos mais detalhadamente o desempenho das 

crianças em cada tarefa e também em cada um de seus componentes, o que nos permitirá avaliar 

a consistência de sua performance. Finalmente, apresentaremos resultados em termos da 

correlação entre a idade dos participantes e seu desempenho nos testes, bem como da correlação 

entre tarefas e também entre os componentes de cada uma delas. 

Começando pela contagem de conjuntos totais, recordemos que esta é uma 

habilidade que consiste: 1) em contar propriamente dito – o que significa: a) tocar cada elemento 

do conjunto sem omissões nem repetições; b) fazer a correspondência entre cada item tocado e o 

nome de um número; e 2) em dizer quantos são os elementos do conjunto, o que é feito repetindo-

se o último nome de número da seqüência (aplicação da regra de cardinalidade). Na Figura 4, 

temos o número de crianças que contaram corretamente conjuntos de cinco a oito elementos 

(colunas pretas) e também o de crianças que aplicaram de forma correta a regra de cardinalidade, 

representado pelas colunas hachuradas. 
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Nota-se uma ligeira tendência de diminuição no número de participantes que 

contam corretamente à medida que aumentam os valores dos conjuntos, ao passo que, com 

relação à aplicação da regra de cardinalidade (dizer quantos), houve uma certa variabilidade. Os 

dados indicam que alguns alunos, embora já tenham aprendido parte dos procedimentos 

envolvidos no contar, ainda não aprenderam que eles servem para determinar o valor cardinal de 

conjuntos. Isso é tipicamente caracterizado pelo comportamento da criança que, ao terminar de 

contar, diante da pergunta: “Quantos têm?”, reinicia a contagem. 

A repetição do último nome de número pronunciado ao final da contagem nem 

sempre é um indicativo seguro de aplicação da regra de cardinalidade. Separar subconjuntos de 

um conjunto maior de acordo com um número determinado é uma tarefa que requer o domínio 

pleno de todas as habilidades envolvidas no contar. Típico da criança que ainda não aprendeu a 

aplicar a regra de cardinalidade é ir contando os elementos sem parar no número especificado, até 

esgotar toda a coleção. Isso foi observado em alguns dos participantes. (Erros menos importantes 

por distração ou dificuldades para usar a tela sensível ao toque também ocorreram.) Os dados 

estão expressos na Figura 5 e o que se observa é que a maioria dos alunos – aproximadamente 

13, em média – saiu-se bem, sobretudo com os valores cinco e seis, mas sem grandes diferenças 

para os valores maiores. 

 

Figura 4 
Número de alunos que fizeram a contagem correta e que 
afirmaram corretamente o número de elementos dos 
conjuntos com numerosidades de cinco a oito. 
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A equiparação de conjuntos é uma tarefa com grau maior de complexidade em 

relação às duas anteriores. Primeiramente, a criança tem de contar os elementos do conjunto 

modelo. Depois, ela tem de contar os elementos de um dos conjuntos de comparação, ou ambos. 

Isso tem de ser feito sem que se esqueça do resultado da contagem anterior pois, do contrário, 

não haverá como decidir qual a alternativa correta. E ainda há que se considerar que qualquer 

deslize pode implicar num retorno ao início. Portanto, a equiparação de conjuntos requer mais do 

que simplesmente o saber contar. Requer o uso funcional da contagem e perícia na sua utilização. 

Na Figura 6 vê-se que, em média, 13 crianças contaram os conjuntos modelo (colunas pretas), 

contra uma média de oito que contaram os conjuntos de comparação (colunas com hachurado 

ascendente). Este número é pouco maior do que a metade dos alunos que participaram do estudo. 

Comparado com os dados das tarefas anteriores e também com o número de participantes que 

escolheram as alternativas corretas (colunas com hachurado descendente), cuja média foi 12, ele 

pode ser um reflexo do alto custo de resposta implicado na tarefa, o que explicaria porque algumas 

crianças, apesar de contarem bem, contaram apenas os conjuntos modelo. 

Figura 5 
Número de alunos que separaram corretamente, de um 
conjunto maior, subconjuntos com cinco a oito elementos. 
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Os dados da Figura 7 demostram que, independentemente da numerosidade dos 

conjuntos, apenas metade dos participantes da pesquisa, em média, contou tanto os elementos do 

conjunto modelo quanto os dos conjuntos de comparação, fortalecendo a hipótese do alto custo de 

resposta. 
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Figura 6 
Número de alunos que desempenharam corretamente nos vários 
passos da tarefa de equiparação de conjuntos. 

Figura 7 
Número de alunos que, na tarefa de equiparação de conjuntos, 
contaram corretamente tanto os conjuntos modelo quanto o de 
comparação correto. 
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A análise da correlação entre as tarefas e entre os componentes de cada uma delas 

será feita atribuindo-se pontos para respostas corretas. Antes porém de analisarmos as 

correlações, vejamos se a pontuação dos participantes pode nos dizer algo sobre a consistência 

de seu desempenho. Comecemos pela contagem de conjuntos totais. Foi atribuído um ponto para 

cada contagem correta de conjuntos com cinco a oito elementos (subtotal = 4), mais um pela 

determinação correta do número de elementos de cada conjunto (subtotal = 4), totalizando 8 

pontos possíveis. 

Na Tabela 1, vê-se que algumas crianças (Vit, Gpv e Wal) ilustram perfeitamente o 

que se afirmou anteriormente sobre contar corretamente, mas sem aplicar a regra de 

cardinalidade. Outras apresentaram desempenho puramente ao nível do acaso (Gio e Jon) e Cam, 

apesar de erros ocasionais foi bastante consistente. A maioria das crianças não teve qualquer 

problema. 

 

 

 

 

 CONTAGEM DE CONJUNTOS TOTAIS 

Aluno Contar 
Dizer 

quantos 
Soma 

pontos 
Cam 3 3 6 
Vit 4 0 4 

Gpv 3 1 4 
Gab 4 4 8 
Gio 0 0 0 
Leo 4 4 8 
Thu 4 4 8 
Wal 4 1 5 
Sal 4 4 8 
Jon 0 2 2 
Edi 4 4 8 
Jes 4 4 8 
Lua 4 4 8 
Nat 4 4 8 
Bru 4 4 8 
Igo 4 4 8 
Fra 4 4 8 

 

 

Tabela 1 
Pontuação obtida pelos alunos no contar e no dizer quantos, na tarefa de 
contagem de conjuntos totais. Na última coluna apresenta-se a soma dos 
pontos. Detalhes no texto. 
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Na tarefa de contagem de subconjuntos, foi atribuído um ponto para cada 

subconjunto contado corretamente, perfazendo um total de 4 pontos possíveis. Basicamente, os 

mesmos alunos mencionados acima foram os que apresentaram os menores escores, como 

demonstrado na Tabela 2: Vit, Gio, Wal e Jon. Foram exceções: Jes e Cam, que obtiveram 100% 

e 75%, respectivamente, dos pontos possíveis na contagem de conjuntos totais, obtendo apenas 

metade deles na contagem de subconjuntos; e Gpv, cujos escores foram opostos. O desempenho 

inconsistente desses alunos sugere que eles estão em processo de aquisição das habilidades em 

questão, ao passo que, nos outros, elas já estariam mais consolidadas.  

 

 

 

Aluno CONTAGEM DE 
SUBCONJUNTOS 

Cam 2 
Vit 0 

Gpv 4 
Gab 4 
Gio 0 
Leo 4 
Thu 4 
Wal 1 
Sal 4 
Jon 2 
Edi 4 
Jes 2 
Lua 4 
Nat 4 
Bru 4 
Igo 4 
Fra 4 

 

 

 

 

 

Tabela 2 
Pontuação dos alunos na tarefa de contagem de subconjuntos. 
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Os resultados da tarefa de equiparação de conjuntos são mostrados na Tabela 3. 

Foi atribuído 1 ponto para a contagem correta de cada um dos conjuntos apresentado como 

estímulo modelo, 1 ponto para a contagem do conjunto de comparação e 1 ponto pela escolha da 

alternativa correta. O que se nota é que algumas crianças quase não recorreram (ou, 

simplesmente, não recorreram) à contagem para efetuar sua escolha. Estas, em geral, apresentam 

escores mais baixos do que as que assim o fizeram. Contudo, mesmo alguns alunos que não 

recorreram consistemente à contagem, apresentaram escores elevados de escolha da alternativa 

correta. São exemplos: Gio, Wal e Jon. Seu desempenho pode ter sido favorecido pelo nível 

relativamente alto (50%) de chances de acertos ao acaso.  

 

 

 EQUIPARAÇÃO DE CONJUNTOS 
 

Aluno 
Contagem 
do modelo 

Contagem do 
comparação 

 
Escolha 

Cam 0 0 2 
Vit 3 0 1 

Gpv 2 0 1 
Gab 4 4 4 
Gio 0 0 3 
Leo 4 3 3 
Thu 4 2 3 
Wal 2 0 3 
Sal 4 4 4 
Jon 2 0 3 
Edi 4 4 4 
Jes 4 4 4 
Lua 4 4 3 
Nat 2 0 1 
Bru 4 4 4 
Igo 4 3 4 
Fra 4 1 1 

 

 

 

 

Tabela 3 
Pontuação dos alunos na tarefa de equiparação de conjuntos. 
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A seguir, serão apresentadas análises de correlação entre os dados das tabelas 1 a 

3. Elas foram feitas usando-se o aplicativo Graphpad Instat, um programa de computador para 

análises estatísticas que fornece tanto o coeficiente numérico quanto uma classificação quanto à 

sua significância. Em razão do tamanho da amostra e da natureza dos dados, foi usado o 

Coeficiente de Correlação (r) de Spearman. 

Não houve correlação entre a idade das crianças (em meses) e a contagem de 

subconjuntos, nem tampouco a escolha da alternativa correta na tarefa de equiparação de 

conjuntos. Entre a idade e a contagem de conjuntos totais, houve um r = 0,58 (p = 0,01), 

considerado significante. E para a idade e a combinação (soma) dos escores da contagem de 

conjuntos totais com os da contagem de subconjuntos, obteve-se um r = 0,54 (p = 0,02), também 

significante. Esses índices relativamente baixos de correlação entre a idade dos alunos e seu 

desempenho nas tarefas pode ser devido à amplitude da faixa etária. A diferença entre a criança 

mais nova e a mais velha foi de 21 meses. Provavelmente a correlação seria maior se houvesse, 

na amostra, crianças mais novas e/ou mais velhas. No entanto, considerando-se que a idade não 

é, em si mesma, um fator determinante, pode-se supor que essas crianças tenham passado por 

processos semelhantes de aprendizagem, reduzindo diferenças individuais. 

Não houve correlação entre nenhuma das tarefas de contagem (de conjuntos totais 

e de subconjuntos) – quer fossem seus escores tomados isoladamente ou combinados – e a de 

equiparação de conjuntos, se considerados apenas os pontos por escolha (ver Tabela 3). A soma 

dos pontos da contagem de conjuntos totais (ver Tabela 1) apresentou correlação pouco 

significante com os pontos por escolha na equiparação de conjuntos: r = 0,45 (p = 0,07). 

Entretanto, foi extremamente significante a correlação entre a contagem de conjuntos totais e a de 

subconjuntos: r = 0,76 (p = 0,0003), corroborando afirmações anteriores sobre a aplicação da 

regra de cardinalidade. 

Até aqui não observamos correlação importante nem entre a idade das crianças e 

seu desempenho nas tarefas, nem entre as tarefas, destacando-se a exceção apontada. Contudo, 

como algumas tarefas podem ser decompostas em diversos componentes, cada um requerendo 

um tipo de habilidade (o que, aliás, possibilitou sua pontuação em separado), vejamos como elas 

se correlacionam. Começando pela contagem de conjuntos totais, notou-se um r = 0,67 (p = 0,003) 

entre o contar e o dizer quantos, considerado muito significante. No que diz respeito à equiparação 

de conjuntos, a Tabela 4 apresenta as correlações entre: a contagem do conjunto modelo e a 

escolha do comparação correto, a contagem do conjunto de comparação correto e sua escolha, a 

contagem do conjunto modelo e a do comparação e, finalmente, entre a combinação da contagem 

de ambos conjuntos modelo e de comparação e a escolha do comparação correto. Como 

demonstrado, todas foram expressivamente significantes. 
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CONTAGEM DO 
MODELO 

CONTAGEM DO 
COMPARAÇÃO 

 
ESCOLHA 

 
r 

 
p 

 
SIGNIFICANTE? 

X  X 0,57 0,0158 Sim 
 X X 0,79 0,0002 Extremamente 

X X  0,87 0,0001 Extremamente 
X X X 0,72 0,0010 Muito 

DISCUSSÃO 

Afirmamos anteriormente que este estudo apresenta diferenças de procedimento 

em relação ao de Mix (1999), mas que a replicação dos resultados obtidos por ela poderia nos 

tornar mais seguros sobre o papel da contagem. Vejamos quais foram essas diferenças e como 

elas podem ter se refletido nos dados. 

A amostra usada por Mix (1999) foi composta por um número de crianças 

significativamente maior do que a do presente trabalho, o que contribui para a diluição de 

diferenças individuais. A maior amplitude de faixa etária pode ter favorecido a correlação positiva 

entre a contagem e a equiparação de conjuntos observada pela autora. Quanto ao tamanho dos 

conjuntos, ela usou quantidades de 1 a 6. Como vimos, numerosidades de 1 a 4 são subitizáveis 

e, além disso, conforme apontado por Spradlin e cols. (1974) e Wang, Resnick e Boozer (1971), a 

disposição linear dos itens, tal como usada por Mix (1999) em todas as tarefas, facilita a contagem. 

Mix (1999) não informa se os participantes de sua pesquisa recorreram à contagem para equiparar 

conjuntos e, nesta tarefa, além de os conjuntos de 1 a 4 elementos serem de numerosidades 

subitizáveis, o que representa 67% dos conjuntos usados, havia 50% de chances de acerto ao 

acaso. 

Na pesquisa aqui relatada, o pequeno tamanho da amostra permitiu que diferenças 

individuais se refletissem de modo mais pronunciado nos dados, o que pode ter sido um fator 

responsável pela ausência de algumas corrleações. O tamanho dos conjuntos (cinco a oito) e a 

disposição aleatória de seus elementos requereram perícia na habilidade de contagem. Mesmo 

assim, embora não muito significante, observamos uma correlação positiva entre os dados da 

contagem de conjuntos totais e de equiparação de conjuntos. Além disso, a análise mais detalhada 

Tabela 4 
Correlação entre os componentes da equiparação de conjuntos. Os “X” indicam os 
componentes considerados. Os dados da última linha referem-se à correlação entre 
soma dos pontos da contagem dos conjuntos modelo e de comparação e a escolha do 
conjunto de comparação correto. 
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dos dados da tarefa de equiparação de conjuntos mostrou uma alta correlação entre o contar os 

conjuntos modelo e/ou de comparação e a escolha do conjunto de comparação correto. 

Pelas considerações acima, podemos concluir que os dados produzidos por esta 

pesquisa apontam na mesma direção dos de Mix (1999). Embora a correlação entre a contagem e 

a equiparação de conjuntos não fosse o principal interesse do trabalho daquela autora, ao 

contrário deste, em que esse foi o interesse central, os resultados de ambos apontam para a 

contagem como pré-requisito para a equivalência numérica. A subitização permite a determinação 

do valor e/ou a constatação da igualdade (ou da diferença) entre conjuntos de até quatro ou cinco 

elementos. Mas o mesmo não seria possível com numerosidades superiores, sem o recurso da 

contagem. Ela é que possibilita à criança basear-se na quantidade para chegar à igualdade de 

conjuntos, ignorando atributos secundários como, por exemplo, a disposição espacial, a aparência 

dos elementos (conforme Mix, 1999), etc. 

Ora, se a habilidade para determinar a igualdade de conjuntos é fundamental para o 

aprendizado da matemática, e se a contagem é pré-requisito para ela, então a contagem é o 

fundamento de tudo (para uma discussão ulterior sobre a subitização, ver Geary, 2001). Portanto, 

a conclusão natural é que o ensino de uma produzirá (ou, pelo menos, facilitará) o aprendizado da 

outra. Se isso for verdade, implica que devemos dar grande atenção ao ensino da contagem na 

pré-escola, pois assim garantiríamos ao aluno a chegada à primeira série do ensino fundamental 

em condições plenas de aprender a aritmética, evitando possíveis e indesejáveis dificuldades. 

Contudo, a relação causal entre ambas só pode ser determinada de maneira inequívoca pelo 

método experimental. Este será o tema de uma nova pesquisa a ser conduzida pelos autores. 
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