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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo sobre o processo de desenvolvimento 
do pensamento lógico-matemático e do conceito de número pela criança. O objetivo 
é explicitar a importância da compreensão desses processos pelo professor para 
que este possa desenvolver uma prática pedagógica mais adequada e que 
efetivamente contribua para estimular e potencializar o desenvolvimento do senso 
numérico e do pensamento lógico-matemático pela criança na Educação Infantil de 
modo que sua aprendizagem matemática futura seja mais significativa e facilitada. 
Para isso, foi realizado um estudo para embasamento teórico a partir de autores 
como Lorenzato(2011), Kamii(2012) e Sousa(2005) que se fundamentam nas teorias 
de Vygotsky e de Piaget. Também foram analisadas algumas atividades 
apresentadas por Werner (2008) voltadas à Educação Infantil cujo objetivo é 
estimular o desenvolvimento dos processos mentais para construção do número 
conforme explicitados por Lorenzato (2011). O método utilizado neste foi o de 
pesquisa bibliográfica, O estudo evidencia que a compreensão do docente referente 
aos processos mentais de desenvolvimento do conceito de número pela criança é 
fundamental para orientar a prática pedagógica do professor especialmente na 
elaboração de atividades de aprendizagem significativas. 
 
Palavras-Chave: Pensamento lógica-matemático; conceito de número; práticas 
pedagógicas. 
 
ABSTRACT: This work presents a study about the development process of logical-

mathematical thinking and the concept of number by the child. The objective is to 

explain the importance of the teacher's understanding of these processes so that the 

teacher can develop a more adequate pedagogical practice that effectively 

contributes to stimulating and enhancing the development of numerical sense and 

logical-mathematical thinking by the child in Early Childhood Education so that future 

mathematical learning is more meaningful and facilitated. For that, a study was 

carried out for theoretical basis from authors such as Lorenzato (2011), Kamii (2012) 

and Sousa (2005), which are based on theories of Vygotsky and Piaget. We also 

analyzed some activities presented by Werner (2008) aimed at Early Childhood 

Education whose objective is to stimulate the development of mental processes for 



 

the construction of the number as explained by Lorenzato (2011). The method used 

in this study was the bibliographical research, where the study shows that the 

teacher's understanding of the mental processes of the development of the concept 

of number by the child is fundamental to guide the teacher's pedagogical practice 

especially in the elaboration of meaningful learning activities. 

 

Keywords: Logical-mathematical thinking; Concept of number; Pedagogical 

practices. 

 

1- INTRODUÇÃO  

Como construímos a noção numérica? Há na literatura diversos estudos que 

abordam o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, sociais e 

cognitivos, bem como o desenvolvimento do senso numérico, característico do ser 

humano. É importante ressaltar que na educação infantil é imprescindível o 

professor estimule o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático que 

constituirá a base necessária para a construção do conceito de número pela criança. 

Objetivando a construção do número pela criança, conforme apresenta 

Lorenzato (2011), torna-se fundamental que o educador conheça todos os 

processos mentais para construção do conceito de número. Neste estudo 

abordaremos esses processos que se fundamentam especialmente na teoria de 

Piaget. 

A presente pesquisa foi elaborada a partir da leitura e análise de artigos que 

abordam os estudos na área da pré-alfabetização matemática, visando promover 

uma reflexão sobre o desenvolvimento de uma prática pedagógica que trabalhe a 

matemática de modo mais significativa.  

Sendo assim, abordamos inicialmente o processo de desenvolvimento 

humano; a seguir apresentamos um estudo sobre a percepção matemática e a 

construção do conceito de número e apresentamos uma breve análise de algumas 

sugestões de atividades em que se exploram os processos mentais necessários à 

construção do conceito de número. Por fim, apresenta-se as considerações finais, 

enfatizando a necessidade de o professor compreender como ocorre o processo de 

construção do conceito de número para que possa desenvolver uma prática 

pedagógica adequada e significativa para a aprendizagem e desenvolvimento do 

aluno. 



 

 

2- O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Iniciamos este artigo refletindo sobre os estudos de Sousa (2005), que aborda 

as teorias de aprendizagem de Jean Piaget e Vygotsky, pois ambos desvendam o 

processo de desenvolvimento humano desde o nascimento da criança. 

Conforme apresenta Sousa (2005) Piaget em sua obra mostra que a 

aprendizagem é um processo de ajustamento ao meio através de dois mecanismos: 

assimilação e acomodação, processos que são finalizados pela equilibração do 

sujeito. 

Na assimilação a criança recebe uma nova informação e isso modifica os 

conhecimentos preexistentes aflorando em seguida a imaginação da criança. 

Segundo Sousa (2005) a acomodação é a capacidade da criança de se adaptar ao 

ambiente. A acomodação ocorre através do ajustamento cognitivo do indivíduo que 

começa a organizar o seu novo conhecimento e a entender o mundo ao seu redor. 

Já a equilibração vem depois da acomodação, processo em que a criança se 

apropria de um novo saber e não possui mais dúvidas estabelecendo-se novamente 

o equilíbrio, e a criança está apta para novas relações. 

Desta forma “assimilar” implicaria uma experiência mental 
transformadora, ao passo de “acomodar” envolveria um ajustamento 
cognitivo a uma nova experiência. Esses processos suceder-se-iam 
ao longo dos estágios de desenvolvimento, alternando com períodos 
de equilíbrio temporários correspondentes ao desempenho de 
máxima eficácia da criança nesse estágio particular. (SOUSA, 2005 
p. 5) 

 

Segundo essa teoria, todos os esquemas cognitivos apresentam o mesmo 

padrão: assimilação, acomodação e equilibração, ou seja, um novo acontecimento 

provoca o desequilíbrio de um de determinado estágio de desenvolvimento e a 

assimilação ocorre com o contato físico externo e relações cognitivas internas, em 

seguida vem a acomodação em que a criança estabelece um esquema cognitivo 

novo modificando e ampliando seus saberes anteriores fazendo correlações, e por 

fim chegando a equilibração desse novo saber, quando a criança já adquiriu o 

conceito concreto e está pronta para fazer novas relações. 

   Mendes (2001) estuda a teoria de Jean Piaget sobre o desenvolvimento 

maturacional da criança, relatando sobre o estágio sensório motor que compreende 

o período aproximadamente entre o nascimento e o 18º mês de vida da criança, 



 

afirmando que  já compreende a existência dos objetos ao seu redor. O período pré-

operatório se inicia aproximadamente do 18º mês de vida aos 7 anos de idade, onde 

a criança compreende que os objetos podem ser juntados um a um, aprende sobre 

as diferenciações e nomenclaturas dos objetos mas ainda há falhas sobre 

agrupamentos diferenciados. O estágio das operações se constitui entre 7 e 11 anos 

e se caracteriza pela aptidão da criança em pensar de forma lógica e reversível, 

como voltar de um caminho já percorrido, constroem facilmente o imaginário sobre 

uma situação do dia a dia, como a brincadeira de faz de conta. Finalizando os 

estudos, Mendes (2001) fala sobre as operações formais que se inicia 

aproximadamente entre os 11 anos e é caracterizado pela aquisição do pensamento 

concreto e conceituado sobre o saber. 

Nota-se que o desenvolvimento maturacional pode orientar o trabalho 

pedagógico na construção do pensamento lógico-matemático de modo a valorizar e 

respeitar as diferentes fases de desenvolvimento de acordo com as faixas etárias 

aproximadamente previstas. 

Devemos enfatizar que alguns dos aspectos estudados por Piaget 
para caracterizar a transição do pensamento “pré-operatório” para as 
”operações concretas” estão explicitamente relacionados com o 
conceito de número. (MENDES, 2001, p.11) 

 

Além dos estudos baseados na teoria de Piaget sobre os processos de 

desenvolvimento humano e a formação do conceito de número, buscamos também 

compreender, a partir dos estudos de SOUSA (2005), a contribuição da teoria de 

Vygostsky segundo a qual através das interações sociais, a criança passa a 

observar as outras em suas atividades culturais e constroem individualmente o seu 

conhecimento. Segundo o teórico, 

[...] o desenvolvimento cognitivo ocorreria pelo processo de 
internalização da interação social, através de objetos fornecidos pela 
cultura, relegando para segundo plano a dimensão individual. 
(SOUSA, 2005, p.19) 
 

Segundo SOUSA (2005) um dos principais conceitos da teoria de Vygotsky é 

o de Zona de Desenvolvimento Proximal, que pode ser definida como:  

A distância entre aquilo que a criança conseguiria fazer por si só e 
aquilo em que necessitaria de um auxílio de outra pessoa 
caracterizar-se-ia como zona de desenvolvimento proximal. (SOUSA, 
2005, p. 19) 

Portanto, segundo a teoria Vygostskiana a mediação é primordial no processo 

de desenvolvimento da criança.  



 

Visto que o aluno não seria um mero sujeito da aprendizagem mas 
aquele que é capaz de aprender, junto ao outro, o que o seu grupo 
social produz, como: valores, linguagem e o próprio conhecimento. 
(SOUSA 2005  p. 20)   
 

Vygotsky defendia que uma relação social com interação entre uma criança 

mais desenvolvida e uma menos desenvolvida trariam benefícios para as duas, pois 

a criança mais avançada iria explicitar seus conceitos concretizados e a outra iria 

desenvolver mais facilmente pela comunicação cultural mais próxima. 

          Tezani (2006) reforça a importância da teoria de Vygostsky para explicar o 

desenvolvimento humano. Conforme argumenta o autor, o ser humano evolui 

através da socialização e troca de experiência. 

Segundo Vygotsky, as aprendizagens se dão em forma de processos 
que incluem: aquele que aprende, aquele que ensina e, mais, a 
relação entre essas pessoas. O processo desencadeado num 
determinado meio cultural – aprendizagem - vai despertar os 
processos de desenvolvimento internos no indivíduo. Assim, o 
desenvolvimento não ocorre na falta de situações que propiciem um 
aprendizado. (TEZANI, 2006 p.4) 

 
Sendo assim nota-se a importância do professor realizar uma boa intervenção 

para a aprendizagem dos alunos considerando o compartilhamento de saberes, um 

ponto de partida para a exploração de saberes em sala de aula. 

Por sua vez, Sérgio Lorenzato (2011) também traz contribuições a respeito do 

processo de construção da noção numérica pela criança, enfatizando a necessidade 

de se oferecer às crianças múltiplas oportunidades de experiências. 

Se desejarmos que as crianças construam significados é 
imprescindível que em sala de aula o professor possibilite muitas e 
distintas situações e experiências que devem pertencer ao mundo de 
vivência de quem vai construir sua própria aprendizagem, e mais, 
essas situações devem ser retomadas ou representadas em 
diferentes momentos, em circunstancias diversa, enfim, as crianças 
devem reproduzir. (Escrevendo, falando, desenhando, e etc.) aquilo 
que aprenderam. ( LORENZATO 2011, pg. 9) 
 

As crianças na educação infantil apresentam características que se destacam, 

como, correr e pular, são extremamente ativas, egocêntricas e exteriorizam 

facilmente suas emoções e sentimentos. Para o autor essas características se 

evidenciam no período pré-operatório descrito por Piaget em seus estudos, que é 

uma preparação do pensamento pré-lógico. Esse período se apresenta na idade de 

2 a 7 anos. Ainda dentre as características se mostra a curiosidade a imaginação e o 

brincar sozinho.  



 

O termo operacional significa ação, representação, que são 
constituintes do pensamento lógico, e o termo pré-operacional 
significa um período de preparação para tal pensamento, portanto 
ainda pré-lógico. (LORENZATO 2011, pg. 4) 
 

Já o período pré-operacional compreendido pela idade de 4 a 7 anos 

caracteriza-se pelo desenvolvimento do pensamento intuitivo. Essa fase é bastante 

conhecida com a fase dos porquês, nada sem significado concreto é aceito pela 

criança a percepção visual é estimulada pelos seus saberes inicias e tudo ao seu 

redor (ambiente social) chama atenção. A criança começa a relacionar os objetos 

com sua nomenclatura e conceito, ocorrendo assim a correspondência termo a 

termo, porém no período pré-operacional a criança apresenta dificuldades ainda de 

relacionar o tempo (hoje, amanhã, ontem, depois). 

A partir do momento em que a criança passa a se interessar por 
atividades que envolvem letras ou números, jogar dados, reconhecer 
dinheiro, contar ou dramatizar historias, esperar o real da fantasia e 
melhorar sua socialização, podemos dizer que está próxima da fase 
seguinte a escolar. (LORENZATO 2011, pg.6) 
 

  A partir do exposto, podemos dizer que  conhecimento do professor sobre o 

processo de desenvolvimento da criança é fundamental para que possa trabalhar 

conceitos e atividades de forma adequada de modo a potencializar o 

desenvolvimento e aprendizagem do educando especialmente ao se tratar dos 

conceitos matemáticos. 

Sendo assim, apresentamos a seguir os estudos sobre o processo de 

construção da percepção matemática e do conceito de número pela criança. 

 

2 – PERCEPÇÃO MATEMÁTICA E O CONCEITO DE NÚMERO 

 

2.1 – SENSO NUMÉRICO  

 

O senso numérico é a capacidade do ser humano desde seu nascimento de 

perceber a quantificação antes de aprender a numeração. Conforme PNAIC (2014) o 

senso numérico pode ser observado nos povos nômades nos tempos antigos, 

notando a capacidades deles de separar quantias maior ou menor e fazer a 

correspondência termo a termo quando precisavam caçar e cuidar de seus rebanhos 

da tribo. Essa percepção é uma capacidade que o ser humano possui internamente. 

O contato da criança com quantidades, mesmo informal e sem a apresentação de 



 

nomenclaturas, é de grande importância para a formação do conceito de número, 

pois ela começa estabelecer suas primeiras hipóteses e a representação de 

quantidades utilizando o senso numérico.    

É a capacidade que permite diferenciar, sem contar, pequenas 
quantidades de grandes quantidades, perceber onde há mais e onde 
há menos, quando há “tanto quantos” ou uma situação de igualdade 
entre dois grupos. O senso numérico é a capacidade natural que o 
ser humano e alguns animais possuem para apropriar-se de 
quantidades, ou seja, num golpe vista consegue-se indicar 
quantidades pequenas, de um a cinco, mesmo que está se refiram a 
objetos ou seres que podem estar em movimento, como animais ou 
aves em um pasto. (PNAIC,2014. p.06) 

 

Conclui-se que o senso numérico deve ser trabalhado na criança, e é a partir 

dele que surge a percepção das quantidades e da noção numérica. 

 

2.2 – DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

Constance Kamii (seguidora de Piaget) relata em sua obra diferentes tipos de 

conhecimentos, classificando-os em três categorias: o conhecimento físico 

(realidade externa), conhecimento lógico-matemático (relações mentais internas) e o 

conhecimento social (relações externas). 

Kamii (2012) explica que o conhecimento físico está na realidade externa ao 

sujeito e que esse conhecimento é adquirido pela observação, manipulação dos 

objetos. Assim, propriedades como cor ou peso de um objeto é um exemplo de 

conhecimento físico. 

  

O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos da realidade 
externa. A cor e o peso de uma plaqueta são exemplos de 
propriedades físicas que estão nos objetos na realidade externa, e 
podem ser conhecidas pela observação. “O conhecimento de que a 
plaqueta cairá quando a deixamos soltas no ar é também um 
exemplo de conhecimento físico”. (KAMII, 2012, p.17) 

 

Já o conhecimento logico-matemático se constitui na relação estabelecida 

internamente pelo sujeito quando, por exemplo, faz a distinção entre determinadas 

características de vários objetos: ao se notar a diferença entre uma plaqueta 

vermelha e outra azul essa diferença é um exemplo de conhecimento lógico-



 

matemático. Portanto, o conhecimento lógico-matemático é constituído pelas 

relações cognitivas internas.  

A diferença é uma relação criada mentalmente pelo indivíduo que 
relaciona os dois objetos. A diferença não está nem em uma 
plaqueta nem em outra, se a pessoa não colocasse os objetos dentro 
dessas relações, para ela não existiria a diferença. (KAMII 2012, p. 
18) 

 

Kamii (2012) exemplifica várias formas de se criar essas relações citadas 

acima como: as plaquetas são parecidas, tem o mesmo peso e são duas.  

Percebe-se que todas essas relações envolvem o desafio cognitivo 
em colocar as plaquetas em um modo de comparação, assim como o 
número também faz parte de uma diferenciação quando a criança 
passa a analisar os objetos numericamente. (KAMII 2012 p.18).  
 

Portanto, o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. A 

criança progride na construção do conhecimento logico-matemático pela 

coordenação simples que anteriormente ela criou entre os objetos. 

Por sua vez o conhecimento social se constitui nas convenções construídas 

na sociedade, pelas pessoas. Ressalta-se que para a criança adquirir conhecimento 

social é indispensável a interação social. Nota-se que é impossível obter sucesso na 

pré-alfabetização matemática negando o conhecimento social. Piaget em sua obra 

evidencia a ideia de que a criança precisa ter o desenvolvimento social, as 

interações com o meio, quando se trata da abstração empírica. 

Portanto, a vista de Piaget constata-se com a crença de que existe 
um “mundo dos números”’ em direção ao qual toda criança deve ser 
socializada. Pode-se afirmar que há um consenso a respeito da 
soma de 2+3, mas nem o número nem a adição está lá fora, no 
mundo social, para serem transmitido pelas pessoas. Podem-se 
ensinar as crianças a darem a reposta correta para 2+3, mas não 
será possível ensinar-lhe diretamente as relações que subjazem 
nessa adição.” (KAMII, 2012 p.27)  

 

 

 

2.3 – PROCESSOS MENTAIS BÁSICOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 

DE NÚMERO 

De acordo com os estudos de LORENZATO (2011) existem processos 

mentais fundamentais para o desenvolvimento e a construção do número pela 

criança. É primordial para a prática pedagógica que o docente tenha conhecimento 



 

desses processos mentais que são descritos a seguir: correspondência, 

comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação.  

A correspondência é a ação em que se estabelece uma relação de “um a um” 

entre os objetos. Esse processo mental da correspondência pode ser explorado em 

variadas experiências:  para cada criança uma caneta; um calçado para cada pé; um 

aluno para cada caderno. 

Mais tarde a correspondência será exigida em situações do tipo: a 
cada quantidade, um número (cardinal), a cada número, um numeral, 
a cada posição (numa sequência ordenada), um número ordinal. 
(LORENZATTO 2011, p. 25) 
 

 Para além das práticas dos educadores, quando as crianças brincam 

livremente de faz de conta ou coloca um talher para cada prato ela estabelece uma 

relação de correspondência.  

A correspondência é um processo necessário para a construção do 
conceito de número e das operações. Quando a criança mostra 
dificuldades na aprendizagem matemática, pode ser pelo fato de não 
ter compreendido o processo de correspondência na sua totalidade. 
(WERNER, 2008, p.24) 
 

A comparação se constitui no processo de reconhecimento de diferenças ou 

semelhanças, as crianças precisam diferenciar as características dos objetos 

observados.  Como exemplo de atividade em que se explora a comparação 

podemos mencionar o jogos dos sete erros: ao praticar esse jogo o aluno faz 

comparações entre duas imagens, de forma que vai desenvolvendo a observação e 

a capacidade de reconhecer diferenças e semelhanças.  

O ato de comparar envolve noções de tamanho, de distância e de 
quantidades, por isso o professor deve possibilitar atividades que 
solicitem a indicação de figuras com formas diversificadas, 
agrupamentos de objetos que permitam a indicação do grupo com 
maior número de elementos, variando as combinações, explorando 
ao máximo o que se tem em mãos. (WERNER, p. 26 2008) 
 

A classificação, por sua vez, é caracterizada pela ação de separar em grupos 

ou categorias a partir de semelhanças ou diferenças.  

Para classificar é preciso escolher ou determinar um critério, e este 
baseia-se num atributo comum aos elementos que serão 
classificados. A fim de facilitar a descoberta de algum critério útil á 
classificação, devemos auxilia-las na percepção de semelhanças e 
de diferenças entre os objetos classificados. (LORENZATTO, p. 109 
2011) 

 



 

Ao classificar, o aluno usará um ou mais critérios para separar de acordo com 

as semelhanças e diferenças que identificará no processo de comparação.  

As atividades devem levar a criança perceber e agrupar 
características comuns em classes e subclasse, estabelecendo 
relações, e construindo noções.(WERNER, p. 28 2008) 
 

Temos certeza que a criança aprendeu a classificar quando realmente é 

capaz de incluir classes, quando associa mentalmente conjuntos e objetos, animais. 

Classificou, portanto significa situar partes num todo e identificar 
partes de um todo. Assim, por exemplo, ao admirar que banana é 
uma fruta estamos dizendo que a banana é parte de um todo, que é 
o conjunto da frutas.( WERNER, 2008, p.28) 
 

Sequenciação é o ato de suceder a cada elemento outro, sem considerar a 

ordem entre eles, como por exemplo, a chegada dos alunos à escola. Uma 

sequência qualquer sem identificação específica de separação.   

Sequenciação é o ato de fazer suceder a cada elemento outro sem 
considerar a ordem entre eles, isto é, sobre qualquer critério. Por 
exemplo, colocar várias bolinhas, carrinhos em fila, canetas, números 
e jogo de bingo. (WERNER, 2008, p. 31) 

 

A seriação é o processo de ordenação de uma sequência segundo um 

critério, uma ordem. Pode-se seriar objetos, por exemplo, colocando-os em 

sequência considerando-se uma determinada ordem: do maior para o menor, do 

mais claro para o mais escuro, do mais grosso para o mais fino, e assim por diante. 

No processo de inclusão a criança é capaz de reconhecer que um grupo inclui 

outro, percebendo, por exemplo, que meninos e meninas estão inclusos na categoria 

crianças, ou que animais incluem os grupos de gatos e cachorros. 

Conservação é o processo mental que descreve a capacidade de se perceber 

que a quantidade independe da posição, ou da organização espacial. Constata-se 

que a criança já desenvolveu o processo da conservação quando ao observar uma 

mesma quantidade de água ser colocada em dois copos sendo um largo e baixo e 

outro estreito e alto e ela não ter dúvida de que a quantidade de água é a mesma 

embora o nível da água seja maior no copo estreito e alto. 

 

2.4 –  CORRESPONDÊNCIA UM A UM E QUANTIFICAÇÃO 

A primeira forma que ser humano criou para contar foi a correspondência um 

a um, que indicaria para cada objeto uma representação da quantidade que 

precisava ser contada. 



 

Correspondência um a um é a relação que se estabelece na 
comparação unidade a unidade entre os elementos de duas 
coleções. Nessa comparação, é possível determinar se duas 
coleções tem a mesma quantidade de objetos ou não e, então, qual 
tem mais ou qual tem menos. (PNAIC, 2014 p.11) 
 

Através da percepção visual no cotidiano podemos estabelecer a 

correspondência um a um.  

Ao entrar em um ônibus, percebe-se, de imediato, duas coleções: os 
bancos e as pessoas. Ao darmos uma rápida olhada podemos, 
facilmente, sem contar, verificar se estes dois conjuntos tem a 
mesma quantidade de elementos ou ainda se um deles tem mais 
elementos que o outro. Se há lugares desocupados e ninguém, está 
em pé, significa que há mais bancos do que pessoas. De outro lado, 
se todos os lugares estão ocupados e há pessoas em pé, teremos 
mais pessoas que bancos. Nesses dois casos a correspondência um 
a um não foi completa. Mas, quando acontece de ninguém estar em 
pé e não banco vazio, então há tantos bancos quantas pessoas. 
(PNAIC, 2014, p.11). 
 

Kamii (2012) argumenta que a correspondência termo a termo, juntamente 

com a inclusão hierárquica para a quantificação dos objetos como um dos fatores 

mais importantes para a construção do número. Inicia a sua conversa falando sobre 

a contagem termo a termo e a ordenação dos objetos, mostrando 2 quadros onde 

demonstram quando a criança ordena os objetos mentalmente antes de contar para 

que não haja falhas. 

 

Figura 1: Imagem retirada do Livro “a Criança e o número” (KAMII,2012 p.22) 

 No quadro B mostra a ordenação mental dos objetos mostrados no quadro A 

onde não houve ordenação por isso ocorre a falha na contagem. 

Além da ordenação, Kamii (2012) cita a importância da quantificação, pois é 

ela que demonstra se a criança consegue incluir as quantidades ao número. 



 

Para quantificar os objetos como um grupo, a criança tem que colocá-los numa 

relação de inclusão hierárquica. Esta relação, vista no quadro 5 B, significa que a 

criança inclui mentalmente um em 2, 2 em 3, 3em 4 e etc. 

 

Figura 2: Imagem retirada do Livro “a Criança e o número” (KAMII,2012 p.23) 

 

A autora reforça a importância da inclusão de classes, ou como chamado em 

outras teorias de agrupamentos. Trata-se da percepção de um grupo maior em um 

grupo pequeno e a diferença entre eles. O livro traz o exemplo de dois grupos 

diferentes de animais (como cachorros e gatos) e o professor pergunta a criança se 

há mais cachorros ou animais; um jeito simples de trabalhar a inclusão de classes, 

dessa forma a criança criara mentalmente relações entre um grupo menor sobre um 

grupo maior estabelecendo a inclusão de um grupo de cachorros como dado no 

exemplo abrangendo para o grupo de animais que é o todo, porém para a criança 

menor de 4 anos não possui a reflexão sobre duas operações mentais 

(reversibilidade e inclusão de classes) são muito complexas para o cognitivo da 

criança a percepção de 2 tipos de grupos inclusos em um todo. 

Esse esquema de atividades apresentado por Kamii demostra parte da teoria 

de Piaget sobre as operações maturacionais (citadas acima deste artigo), onde 

defende a ideia de que apenas as crianças acima de 5 anos conseguem realizar a 

reversibilidade, que se refere a habilidade de realizar mentalmente ações opostas 

simultaneamente. 

Kamii reforça que a criança não pode apenas repetir e memorizar quando se 

trata de quantificação, ela tem que afirmar suas respostas com clareza e certeza. 

Precisa também um ambiente propício e que o professor deve encorajar a criança a 



 

encontrar seus erros, porque o erro neste momento é um início da construção da 

estrutura mental sobre a tarefa dada.  

 

2.6 COMO É CONSTRUÍDO O CONCEITO DE NÚMERO? 

Considerando as discussões já apresentadas sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem, concluímos que o número é construído pela 

criança através das ações e interações com objetos, quando a criança tem a 

oportunidade de ação e interação, conforme Lorenzato explicita em sua obra: 

A criança aprende pela sua ação sobre o meio onde vive: a ação da 
criança sobre os objetos, através dos sentidos, é um meio necessário 
para que ela consiga realizar uma aprendizagem significativa. 
(Lorenzato 2011. pg.11) 
 

Ainda relembrando que as relações sociais são de muita importância para que 

aconteça a construção do número e aquisição de saberes, a troca de experiência, a 

relação com outro,  

[...] a aprendizagem determina do desenvolvimento, visto que a 
criança adquires saberes e competências através da interação social. 
A criança vai-se apropriando, progressivamente, através de um 
processo de internalização dos instrumentos sociais, os quais 
resultaram de uma evolução histórica e cultural. (MENDES 2001, 
p.15) 
 

A construção do conceito de número é um processo interno que deve ser 

adequadamente estimulado pelo educador para que as crianças consigam construir 

esse conceito de modo significativo. É fundamental a compreensão desses 

processos pelo professor para que possa desenvolver uma prática pedagógica 

adequada que efetivamente estimule os processos mentais a partir de atividades 

variadas. 

  

3 – ANÁLISE DE ATIVIDADES 

 A seguir mencionamos algumas atividades que exploram os processos 

mentais para construção do número proposta pela professora Hilda Maria Leite 

Werner (2008), no caderno de atividades do Programa de Desenvolvimento 

Educacional, para que possam ser explorado e adaptados pelo professor em sala de 

aula de acordo com as necessidades de seus alunos, essas  atividades podem ser 

desenvolvidas por crianças de 3 à 4 anos de idade. 

 



 

Atividade de Comparação 

Objetivo: auxiliar o reconhecimento da noção de contrário; propiciar a 

comparação entre elementos pertencentes a uma mesma categoria ou a diferentes 

categorias. Material: cerca de vinte cartões, cada cartão com uma só figura; cada 

figura deverá formar seu par, por exemplo: copo largo/copo estreito; homem 

gordo/homem magro; prédio alto/prédio baixo etc. Atividade: colocadas em círculo, 

cada criança deve receber um ou mais cartões. Uma das crianças deve apresentar 

seu cartão para os colegas; em seguida, colocará quem tiver o cartão que forma o 

par com ela. Segue dessa forma até todos os pares serem formados. Obs.: O critério 

de quem inicia a atividade deve ser estabelecido pelo grupo.    

Análise: 

 Nesta atividade podemos notar que o aluno está sendo estimulado a 

desenvolver a percepção das diferenças de um mesmo objeto, pois uma mesma 

imagem pode ter várias formas e tamanhos, apresentadas nos diversos cartões. 

Portanto, conforme explica Kamii (2012), ao observar os diferentes cartões 

buscando identificar os pares, a criança deverá perceber as semelhanças e 

diferenças para estabelecer uma relação, o que constitui uma atividade cognitiva, 

mental, desenvolvendo assim o pensamento lógico-matemático. 

 Através desta proposta de atividade o professor pode introduzir para o aluno 

novas propostas com imagens variadas de animais de porte grande e pequeno.  

 

Atividade de Classificação 

Objetivo: classificar considerando mais de um atributo (tamanho, cor, forma). 

Material: blocos lógicos. Atividade: separar as peças circulares das quadradas, 

depois as amarelas das azuis, depois as grandes das pequenas. A atividade pode 

ser ampliada: separar as peças vermelhas grossas e quadradas, das azuis grossas 

e triangulares, fazer vários conjuntos combinando critérios variados.  A classificação 

poderá ser feita pelo critério escolhido pela criança, depois pergunte se as peças 

podem ser separadas de outra forma.   



 

 

Figura 3 - Blocos Lógicos  

Fonte: http://www.mundoescolar.pt/catalogo.aspx?id=1561&idcat=8&pag=3&pesquisa= 

 

Analisando a atividade de blocos lógicos observamos que a criança começa a 

perceber sozinhas as diferenças e semelhanças para separar as peças a partir de 

um critério estabelecido por ela mesma ou por outro. Esse processo contribuirá para, 

mais tarde, a criança desenvolver mais facilmente a habilidade de classificar, a partir 

de critérios conceituais, abstratos.   

Afim de facilitar às crianças a descoberta de algum critério útil à 

classificação, devemos auxiliá–las na percepção de semelhanças e 

de diferenças entre os objetos a serem classificados. Em termos 

práticos, é preciso que as crianças manuseiem os objetos e que 

descrevam o que observam neles. Tanto experiência de magistério 

como as pesquisas indicam que o estabelecimento de critérios 

perceptuais (cor, forma, a, por exemplo) surge antes e mais 

facilmente do que os critérios conceituais (que são abstratos). 

(LORENZATTO, p. 109, 2011) 

 

Atividade de Sequenciação  

Objetivo: fazer sequência. Material: conjunto de peças de jogar dominó. 

Atividade: cada criança recebe uma peça, que vai sendo colocada “em pé”, uma 

após a outra, deixando um pequeno espaço entre elas. Um aluno escolhido deve 

empurrar só a primeira peça, a qual derrubará todas as demais.  



 

 

Figura 4 - Sequência de Dominós - Fonte: https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.com.br/m%C3%A3o-empurrar-dominoes-

isolado-branco-fundo-efeito-domino-neg%C3%B3cio-risco-conceito-banco-de-fotos_csp37416940.jpg 

 

Esta atividade visa somente colocar os objetos (que são os dominós) em uma 

sequência por que a ordem não interfere no processo proposto. Os alunos 

observarão que, ao ser empurrado o primeiro dominó, haverá uma sucessão de 

movimentos, no caso a queda de cada peça sequencialmente. 

Sequenciar é fazer suceder a cada elemento um outro qualquer, isto 
é, a escolha do seguinte é feita ao sabor do momento e não por 
critérios pré estabelecidos. (LORENZATTO, p. 114, 2011) 
 

A atividade pode ser complementada como uma fixação do aprendizado com 

a sequenciação de novos objetos, por exemplo a chegada dos alunos na escola  a 

serem colocados em fila pelo professor para entrada em  sala de aula. 

 

Atividade Seriação: 

Objetivo: seriar pela espessura. Material: blocos lógicos. Atividade: 

Apresentar para a criança o começo de uma série, conforme uma regra de 

formação; ela deve descobrir qual é a regra e então continuar a sequência. 

Exemplos: Triângulo grosso, quadrado fino, Círculo fino, quadrado grosso. Pode-se 

sugerir a formação de um “trem”, com uma ordem predeterminada.    

  

 
Figura 5 - Séries com blocos lógicos Fonte: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000181/md.0000004000.jpg 



 

  Nessa atividade de seriação é necessário que a criança perceba os diferentes 

atributos (ou características) das peças e o fato de haver uma sequência; além disso 

ela deverá observar que essa sequência obedece um critério, uma ordem, e só 

então poderá continuar essa sequência. Assim como afirma Kamii (2012), a criança 

progride na construção do conhecimento logico-matemático pela coordenação que 

anteriormente ela criou entre os objetos. Portanto, a criança trabalha a abstração 

física e a empírica internalizando o conhecimento, desenvolvendo assim, o 

pensamento lógico-matemático. 

Por isso a seriação é também chamada de ordenação a ideia de 
ordem aparece naturalmente na mente das pessoas, desde os 
primeiros anos de vida, e está fortemente presente no nosso 
cotidiano. (LORENZATTO, p. 116, 2011).  
 

Atividade de Inclusão 

Objetivo: favorecer a aplicação da correspondência, da comparação, da 

classificação e da inclusão. Material: tampas de plástico, quatro de cor verde e seis 

de cor amarela, de preferência todas do mesmo tamanho e outras de cores e 

quantidades diversificadas. Atividade: dar todas as tampas à criança e indagar:  

Há mais tampas de cor verde ou de cor amarela?  

Há mais tampas de plástico ou tampas de cor verde?  

Há mais tampas de plástico ou tampas de cor amarela?   

As crianças deverão comparar e classificar as tampas por cor utilizar-se da 

inclusão e da contagem; as que não souberem contar poderão se utilizar da 

correspondência um a um para responder à primeira pergunta.        

                                                                     

            Esta atividade contribui para reforçar as competências de comparação, 

correspondência e classificação e para investigar se o aluno assimilou todos estes 

conceitos. A inclusão consiste em incluir um conjunto em outro: 



 

A percepção da inclusão oferece dois tipos de dificuldades. A 
primeira é de ordem intrínseca, por exigir uma dupla e simultânea 
percepção. Por exemplo, diante de uma turma com 18 meninos e 15 
meninas, o professor pergunta: “Nessa turma há mais meninos ou 
crianças?”. É forte a tendência de as crianças de comparar a 
quantidade de meninos com a de meninas; isso quer dizer que elas 
estão comparando os subconjuntos entre si e não um subconjunto 
com o todo. (LORENZATTO, p. 123, 2011). 
 

Para complementar a atividade o professor pode propor que os alunos se 

organizem em grupos e o professor elabore novos questionamentos a partir dos 

conhecimentos que já foram obtidos durante a atividade.  

 

Atividade de Conservação: 

Objetivo: favorecer a percepção da conservação de quantidade, variando a 

configuração plana. Material: conjunto de palitos. Atividade: Cada aluno recebe seis 

palitos e deve montar livremente as figuras que quiser, utilizando todos os palitos. 

Em seguida, o professor mostra a todos os alunos as diferentes figuras construídas 

com seis palitos, e pergunta: “Todas as figuras montadas têm a mesma quantidade 

de palito ou há figura que tem mais palitos?”.    

Nessa atividade o professor perceberá se a criança já desenvolveu ou não o 

processo mental da conservação. Caso a criança responda que uma figura tem mais 

peças que a outra o professor poderá intervir, instigando-a a pensar se sua resposta 

realmente está correta, por exemplo, sugerindo: “então conte o número de palitos de 

cada figura”. A seguir ele poderá repetir a pergunta inicial para ver se a criança 

muda de opinião. De acordo com a teoria de Vygotsky o professor é um mediador do 

processo de desenvolvimento da criança e precisa intervir na Zona de 

Desenvolvimento Proximal. 

[...] há tarefas que a criança não é capaz de realizar sozinha, mas 
será capaz de realizá-las se alguém lhe der instruções, fizer uma 
demonstração, fornecer pistas, ou lhe der assistência durante o 
processo. A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao 
caminho que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que 
estão em processos de amadurecimento e que se tornarão funções 
consolidadas, estabelecidas ao seu nível de desenvolvimento real. 
(TEZANI,  p.05, 2006) 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

O desenvolvimento do presente estudo nos possibilitou muitas aprendizagens 

significativas em relação ao conhecimento da criança e de como é construído o 

número pela criança, através das revisões da teoria de Piaget e Vigotsky. Pode-se 

dizer que é de suma importância o educador conhecer de forma aprofundada como 

se dá o processo de desenvolvimento da criança para atuar de modo adequado a 

fim de estimular o desenvolvimento integral da criança e atingir os objetivos de 

aprendizagem significativa. 

O propósito deste trabalho foi compreender como ocorrem os processos de 

construção do pensamento lógico-matemático pela criança, entender como a criança 

age sobre os objetos e como o professor deve atuar de modo a proporcionar 

oportunidades múltiplas de vivências que levem ao aprendizado. 

Como embasamento teórico utilizamos a teoria de desenvolvimento de 

Piaget, explicitando importância de se compreender os estágios de desenvolvimento 

da criança, o que consideramos indispensável ao docente no planejamento e 

elaboração das atividades de aprendizagem. 

Consideramos importante ressaltar também os estudos de Vigostsky que 

salienta a importância do professor como mediador na Zona de Desenvolvimento 

Proximal. E aborda o conhecimento da criança através das interações sociais e da 

intervenção escolar, da troca de experiências no compartilhamento das 

aprendizagens entre si. 

Analisamos ainda a teoria de Lorenzatto (2011), que aborda todos os 

processos mentais para construção do número pela criança e tem como foco o 

desenvolvimento integral da criança explorando cada fase de seu desenvolvimento.  

A partir do estudo desse referencial teórico, realizamos uma análise de 

atividades para auxiliar a prática pedagógica dos docentes, explorando os conceitos 

estudados no trabalho evidenciando os processos mentais para construção do 

número a fim de aproxima-los do cotidiano escolar. 

Conclui-se a importância dos estudos em relação ao desenvolvimento da 

criança, e da apropriação destes conceitos buscando estabelecer relações das 

teorias com a realidade de seus alunos em sala de aula. A partir dessa 

compreensão, elaborar uma prática mais adequada aos alunos de modo a 

potencializar a construção do pensamento lógico-matemático e do conceito de 

número. 
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