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Resumo 

A partir das diferenças apontadas por Vigotski (2001) acerca do papel dos conceitos cotidianos e 

científicos quanto ao desenvolvimento do psiquismo. Este trabalho procurou apresentar os limites da 

noção de grandeza para compreensão das relações existentes no conceito de número. Entende-se que não 

há como conceber esse conceito em toda sua profundidade, como exige um conceito científico, tratando-o 

pedagogicamente a partir da noção de grandeza. Conclui-se que tal abordagem teórico-metodológica ao 

conceito de número dificulta a generalização e abstração para os demais conjuntos numéricos como é o 

caso dos números inteiros. Uma vez que o conceito de números inteiros depende da libertação do sujeito 

do contexto material e dos elementos perceptíveis do conceito, ou seja, dos nexos externos do conceito. 
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Para Vigotski (2001), os conceitos denominados espontâneos ou cotidianos são 

formados por meio de interações sociais imediatas da criança com o meio no qual está 

inserida. Adquiridos pela manipulação e experimentação direta, apresentam dados 

empíricos. Conforme aponta Sforni (2004), a atenção do sujeito está voltada para os 

aspectos materiais do objeto, ao que é perceptível. 

Trata-se de uma ação “interessada” do sujeito pelo objeto. Para Sforni (2004) o 

conhecimento está ligado a situações práticas não organizadas especificamente para essa 

finalidade, ou seja, a aprendizagem se dá de modo informal. 

Desse modo, podemos ressaltar que uma das características da apropriação de 

conhecimentos cotidianos identifica-se pela ausência da percepção consciente das 

relações internas do objeto e dele com o meio. A apreensão dessas relações vai além da 

experiência física, da identificação de semelhanças concretas e generalizações isoladas 

presentes no conhecimento espontâneo. É necessário um maior grau de generalização e 

abstração propiciado por meio do desenvolvimento de conceitos científicos que ”[...] 

por sua própria natureza, pressupõem a tomada de consciência” (VIGOTSKI, 2001, p. 

290). 
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Entendemos que a compreensão dos conceitos matemáticos, em especial do 

conceito de números inteiros
2
 depende da libertação do sujeito do contexto material e 

dos elementos perceptíveis do conceito, ou seja, dos nexos externos do conceito. 

(DAVYDOV
3
 apud SFORNI, 2004). 

No caso do ensino dos números inteiros identificamos a temperatura e o extrato 

bancário como exemplos clássicos para abordagem do conceito, o uso direto dos sinais 

“+ e –“, bem como a reta numérica como os elementos perceptíveis do conceito. 

(RODRIGUES, 2009) 

Considerando os estudos de Schubring (2000/2001), existem diferenças 

significativas entre os conceitos de “grandeza” e “número”, presentes no processo de 

construção histórica do conceito números inteiros que implicam em sua aprendizagem 

em sala de aula. 

Caraça (1984) observou que em muitos casos, a noção de quantidade 

(generalização de grandezas) é utilizada pela linguagem cotidiana segundo a mesma 

significação. Como no exemplo, “– quando se diz: uma grande quantidade de pessoas, 

quer significar-se: um grande número de pessoas” (CARAÇA, 1984, p. 115). 

Porém, em sua obra Caraça (1984) diferencia um termo do outro, e define 

“quantidade como ‘aquilo que é objecto de medida’ ou, pelo menos, aquilo que, por 

natureza, admite ser medido, ainda que se não possa representá-lo efectivamente por um 

número” (CARAÇA, 1984, p. 115-116). Pois para este autor, nem toda variação é 

“traduzível em números” (CARAÇA, 1984, p. 116). 

Também para Förstemann (1817)
4
 apud Schubring (2001, p. 77) é um engano 

usual generalizar os conceitos de grandeza e de número, a partir do termo quantidade. 

Assim apresenta-os com suas singularidades: 

 
Grandezas são: linhas, ângulos, extensões, planos, sólidos, pesos, 

extensões de tempo, conjuntos de pessoas ou de livros. Números, no 

entanto, são apenas expressões das relações entre quantidades da 

mesma espécie” (FÖRSTEMANN, 1817, p. 1 apud Schubring, 2001, 

p. 77) 

 

A partir dessas definições e de nossos conhecimentos matemáticos, tomamos o 

termo “grandeza” como qualquer elemento suscetível de medida, do mais simples ao 
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mais complexo: conjunto de ovelhas, conjunto de pedras, dinheiro, distâncias, ângulos, 

peso, tempo, luz, temperatura ou movimento.  

Schubring (2000) também se refere ao termo quantidade como uma 

generalização de grandezas, portanto, nesse trabalho entendemos grandeza, quantidade 

ou “magnitude” (LIZCANO, 1993) como sinônimos que, por sua vez, apresentam 

diferenças em relação ao conceito de número que merecem ser consideradas na 

organização do ensino. 

A noção de número surge quando o homem em suas atividades tenta controlar os 

movimentos dessas grandezas, depara-se com a limitação da palavra, estabelece 

relações e cria a correspondência biunívoca. (CARAÇA, 1984). 

 
Por outras palavras, podemos dizer que a contagem se realiza fazendo 

corresponder sucessivamente, a cada objecto da coleção, um número 

[...]. Encontramo-nos assim em face da operação de “fazer 

corresponder”, uma das operações mentais mais importantes e que na 

vida de todos os dias utilizamos constantemente. [...], uma das ideias 

basilares da Matemática. CARAÇA, p. 7, 1984). 

 

Para exemplificar Lima, Takazaki e Moisés, (1994) explicam que cada pedra 

corresponde a uma ovelha; cada ovelha corresponde a uma pedra e que ambas existem 

na natureza. No entanto, a característica principal dessa relação especial – a 

correspondência biunívoca entre a pedra e a ovelha – só existe no pensamento. O 

número é, portanto, uma representação dessa relação particular e abstrata. 

 
Não te assustes, o número está em teu corpo, no corpo dos teus 

amigos e parentes, nos animais que te cercam, em todas as coisas que 

fazem a tua natureza. Ele está em nós; mas precisamos sonhar, 

imaginar, para tê-lo. Todos sonhamos. Todos imaginamos. Todos nós 

podemos criar o número. (LIMA; TAKAZAKI; MOISÉS, 1994)
5
. 

 

Em relação à evolução da linguagem numérica
6
, ou seja, a utilização dos 

numerais induarábicos para registrar tais grandezas, temos que esta se desenvolveu nas 

três fases: linguagem retórica (palavra) – sincopada (abreviações) – simbólica 

(símbolos), permitindo o aparecimento do conceito de número. 

Ao se deparar com a complexidade de representar conjuntos cada vez mais 

extensos, utilizando a menor quantidade possível de símbolos, de modo que estes 

pudessem ser compreendidos de igual modo por diferentes civilizações, a mente 
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humana passa a contemplar o que foi para Ifrah (1998) um dos conceitos mais 

fascinantes criados pela mente humana – o conceito de número. (IFRAH, 1998) 

Nessa perspectiva, podemos perceber que o número não se apresenta 

propriamente na natureza, mas sim no pensamento, como uma relação construída pelo 

homem na busca por apreender os movimentos da natureza. Dessa forma, o conceito de 

número toma uma dimensão mais ampla à de grandeza, portanto, não há como concebê-

lo em toda sua profundidade tratando-o pedagogicamente como conceito cotidiano.  

O conceito cotidiano do número deve funcionar como uma base provisória sobre 

o qual são construídos novas formas e novos aspectos que traduzam as relações de sua 

essência. (KOSIK, 1978) 

A partir dos estudos de Vigotski (2001), referente à apropriação de 

conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos, podemos dizer que a criança, no 

seu cotidiano, aprende com facilidade o que é uma determinada grandeza. Por exemplo, 

ela vê um conjunto de cadeiras na cozinha de sua casa e, de modo semelhante, vê os 

membros de sua família se sentarem nelas; numa outra ocasião, em uma festa de 

aniversário, por comparação, até consegue perceber que o número de cadeiras da festa é 

maior que o número de cadeiras de sua casa e, analogamente, ela percebe que a 

quantidade de pessoas da festa também é maior que a de sua casa, mas até então a 

relação cadeira-pessoa é invisível aos seus olhos. “Assim, a criança segue sem perceber 

nenhuma das múltiplas relações que se fazem e se desfazem a sua volta. Qual um barco 

singrando os mares, vai navegando por elas, sendo ele mesmo uma composição de 

várias relações” (Informação verbal)
7
. 

O fato é que na Educação Básica, essas relações continuam “invisíveis” aos 

olhos dos alunos. As considerações de Jesus e Sousa (2011) acerca do ensino do 

conceito de número apontam que 

 

Número, na iniciação das crianças nos seus primeiros anos de escola, 

é basicamente o estudo dos números naturais com suas operações 

aritméticas fundamentais. Trata-se mais de um estudo acerca de 

determinado sistema de numeração do que do conceito matemático 

elaborado ao longo do desenvolvimento da ciência matemática. 

(JESUS; SOUSA, 2011, p. 120) 

 

Sem dúvida que o conceito de número se torna mais concreto, quando sustentado 

no conceito espontâneo que a criança possui sobre grandeza. Não se pretende aqui 
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refutar a importância dos exemplos extraídos da realidade do aluno, como o conjunto de 

maçãs, por exemplo, para ensinar os números naturais. Há de se considerar que 

exemplos cotidianos e materiais manipulativos podem auxiliar na construção de sentido 

aos números naturais, as operações com estes números e até mesmo aos números 

racionais – dividindo-se as maçãs em duas, três, quatro ou em um número “pequeno” e 

“finito” de partes.  

Entretanto, é importante problematizar tais experiências concretas a fim de que o 

aluno perceba os limites dos modelos empíricos próximos da realidade para ilustrar os 

campos numéricos. “Estes possuem uma história muito rica e dinâmica, prenhe de 

aspectos mágicos, culturais, com riqueza considerável no que tange à sua representação 

gráfica, à sua representação linguística etc.” (JESUS; SOUSA, 2011, p. 120) 

Para Gonzalez (et al 1990, p. 21, tradução nossa), os números negativos, assim 

como os irracionais e os complexos se diferenciam dos naturais e fracionários positivos, 

tanto pela forma de surgimento, quanto pela data histórica de sua aparição. Além disso, 

entende que:   

 
Los naturales y fraccionarios tienen sus raíces en la experimentación 

con magnitudes, ya sean discretas o continuas. Constituyen un logro 

social historicamente muy temprano y ligado a las necesidades 

cotidianas de cuantificación. De hecho, durante mucho tiempo, se ha 

identificado número con magnitud. Por el contrario, los negativos, los 

irracionales y los complejos tienen su origen en la práctica matemática 

y más concretamente, en las manipulaciones algebraicas. [...] 

(GONZALEZ et al 1990, p. 21)
8
 

 

 

Segundo Förstemann (1817)
9
 apud Schubring (2001, p. 77), “pode-se multiplicar 

números e elevá-los a potências, mas não se pode fazer o mesmo com grandezas. 

Portanto, não existem números negativos”.  

O número negativo é um resultado simbólico de uma relação abstrata construída 

pelo homem para representar algum movimento quantitativo de entes contrários que não 

está visivelmente exposto na realidade, mas que por esse motivo, encontra-se ligado ao 

referencial do autor dessa relação e as condições por ele consideradas para o número 

                                                 
8
 Os naturais e fracionários tem suas raízes na experimentação com magnitudes, sejam elas discretas ou 

continuas. Constituem uma realização social que historicamente ocorreu muito cedo, por estar ligada às 

necessidades cotidianas de quantificação. Ao contrário, os negativos, os irracionais e os complexos tem 

sua origem na prática matemática e mais concretamente, nas manipulações algébricas. [...] (GONZALEZ 

et al 1990, p. 21, tradução nossa). 
9
 Förstemann, W. A. Ueber den Gegensatz positiver und negativer Gröben. Nordhausen. 1817. 



Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, reraffa@yahoo.com.br 

positivo. Visto dessa forma, conjectura-se que o conceito de números inteiros permite a 

construção de uma infinidade de relações entre os movimentos opostos no universo. 

Para Schubring (2000/2001) e Cid (2003), o problema da aprendizagem dos 

números inteiros na matemática escolar não está na constituição do conteúdo números 

inteiros, mas na didática da matemática que se evidencia na questão: como fazer a 

passagem da noção de grandeza para a noção de número? 

Retomando Gonzalez (et al 1990), temos que existem duas linhas didáticas de 

introdução do conceito números inteiros: a que parte de situações matemáticas práticas, 

da vida cotidiana, e a que parte de um formalismo matemático acerca da teoria dos 

conjuntos numéricos. Mas, para o autor “estas concepções aparentemente opostas  

constituem dois lados de uma mesma moeda, uma vez que ambas tem o mesmo 

pressuposto implícito: a separação entre a realidade e o conhecimento teórico” (p. 150, 

grifo nosso, tradução nossa). Fator que tem reduzido o ensino do conceito números 

inteiros a um formalismo vazio. 

A partir do referencial teórico em que este trabalho se apoia, conceber o número 

como grandeza significa tratar um conceito científico como cotidiano. Portanto, 

consideramos que tal abordagem teórico-metodológica ao conceito de número limita a 

generalização e abstração para os demais conjuntos numéricos como é o caso dos 

números inteiros. De acordo com Schubring (2000/2001), a aprendizagem desse campo 

numérico exige compreender o princípio teórico sobre o qual ele se fundamenta, isto é, 

o conceito de número. 
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