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Resumo 

Os objetivos da presente pesquisa foram identificar e descrever comportamentos componentes e 

pré-requisitos envolvidos no comportamento matemático de contagem, propor uma sequência 

hierárquica para a aquisição do comportamento de contagem e avaliar a adequação da sequência 

hierárquica proposta. Para tanto, dois estudos foram desenvolvidos. O Estudo 1 apresenta uma 

busca na literatura pela identificação e descrição de comportamentos componentes e pré-

requisitos  da contagem.  Foram identificados, com regularidade na citação de autores, três 

componentes da contagem, a saber: correspondência termo a termo, intraverbal de sequência 

numérica e cardinalidade. Como resultado do Estudo 1, uma sequência hierárquica,  seguindo a 

proposição de Resnick, Wang e Kaplan (1973), foi elaborada. Para cada um dos três componentes, 

estabeleceram-se comportamentos pré-requisitos. No Estudo 2, buscou-se avaliar a adequação da 

sequência hierárquica proposta no Estudo 1. Para tanto, participaram desse estudo 13 crianças 

com média de 4 anos e meio de idade. O procedimento contou com etapas de teste e de ensino 

referentes à sequência hierárquica do comportamento de contagem, assim como um pré e um pós-

teste envolvendo comportamentos supostamente mais complexos, como comparação de 

conjuntos e questões de aritmética.  O teste de adequação da sequência hierárquica foi realizado 

em quatro momentos distintos: 1) teste inicial; 2) teste pós-ensino do componente A; 3) teste pós-

ensino do componente B; e 4) teste pós-ensino do componente C. O método de análise 

empregado foi escalar, de modo que o desempenho de cada participante foi registrado em termos 

de aprovação (+) ou de reprovação (-) no teste de cada componente e pré-requisito. Nesse método, 

a sequência hierárquica é considerada inadequada para ocorrências em que um comportamento 

supostamente mais complexo é realizado conforme o critério, mas não os seus pré-requisitos. De 

maneira geral, os resultados mostraram que a sequência foi adequada para a maioria dos 

participantes nos componentes e pré-requisitos propostos. Os resultados desta pesquisa 

também mostraram que, na aplicação inicial da sequência hierárquica, o componente A 

(correspondência termo a termo) foi aquele para o qual mais participantes apresentaram 

resultados discrepantes com a hipótese de ordenação dos pré-requisitos. Além disso, os pré-

requisitos que pareceram mais inadequados no que diz respeito à sua ordenação foram o A.1.1 

(retirar, um a um, objetos em disposição aleatória atribuindo nome de um número a cada um dos 

itens), o C.3.1 (responder quantos objetos há em um grupo após a adição de itens [um a três] à 

sua vista [contagem sem atraso]) e o C.2.1 (produzir conjunto com dedos). Para os demais pré-

requisitos, os resultados mostraram estar de acordo com a sequência hierárquica proposta. Os 

dados do ensino mostraram que o desempenho da maioria dos participantes melhorou nos testes 

de adequação da sequência hierárquica. Por fim, os resultados do pós-teste mostraram que 8 de 

11 participantes aumentaram o número de acertos nas questões acerca de comparação de 

conjuntos e que todos os 11 participantes aumentaram o número de acertos nas questões de 

aritmética, indicando um possível efeito do ensino dos pré-requisitos de contagem em 

comportamentos matemáticos mais complexos. Ao fim, discutiram-se as limitações de pesquisa 

com essa temática e a sua importância para a prática.  
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