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TerminologiaTerminologia

NOTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES
• Representações externas: Goldin (1998), Martí e Pozo (2000) usam este termo para 

estabelecer uma diferenciação em relação às representações mentais. A característica 
principal dessas representações externas, no trabalho com elas, é que elas têm uma 
existência física. 

• Alguns investigadores fazem claras diferenciações entre notações e representações. 
Freeman (1993), por exemplo, entende as representações como internas ou mentais.

• De um modo similar, Lee e Karmiloff-Smith (1996) fazem a distinção entre notações e 
representações da seguinte maneira: 

Usamos o termo “representação” para nos referir ao que é interno à mente e o 
termo “notação” para nos referir ao que é externo à mente… Enquanto uma 
representação reflete como o conhecimento se constitui dentro da mente, a notação 
estabelece uma relação de ‘substituição’ entre um referente e um signo. (p. 127) 

• Nesta apresentação usarei os termos notações e representações como sinônimos.
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1. CONSTRUTIVISMO

2. PERSPECTIVAS SOCIOCULTURAIS

3. INVESTIGAÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÕES 
E OUTRAS FERRAMENTAS CULTURAIS

(e que conectam, do meu ponto de vista, 
as perspectivas construtivistas e 

socioculturais)

Marco TeMarco Teóóricorico
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CONSTRUTIVISMO
• O conhecimento constitui-se por meio de um processo 

interativo entre os sujeitos e os objetos, no qual a assimilação 
e a acomodação têm papéis importantes e fundamentais 
(Piaget, 1970, 1972, 1973).  

• A compreensão de representações convencionais também se 
constrói por meio deste processo interativo. Este processo é 
lento e gradual, e não segue sempre uma trajetória linear 
(Ferreiro, 1986, 1988, 1996; Ferreiro & Teberosky, 1979).

Marco TeMarco Teóóricorico
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PERSPECTIVAS SOCIOCULTURAIS

As representações como ferramentas culturais
• Vygotsky (1978) analisa o impacto do uso de ferramentas - analisa as 

transformações considerando o comportamento e as transformações intelectuais, 
do indivíduo e sociais, devido ao uso e a internalização de certas ferramentas. 

• Levi-Strauss (1963), nos seus estudos antropológicos sobre a cultura, se refere a 
estas como ferramentas amplificadoras  — “uma característica tecnológica, seja 
dura ou branda, que permite o controle, por parte de individuo, de recursos, 
prestígio e respeito dentro da cultura” (Cole & Bruner, 1971, p. 872). 

• Cole e Bruner também ressaltam o ponto de vista de Vygotsky (inspirados, nos 
dizem, por Bacon): “nem a mão, nem a mente, por si só, chegam longe; os 
instrumentos e os apoios são os meios para chegar à perfeição” (p. 874). 

• As notações transformam o pensamento, e não são apenas apoios externos (p.ex., 
Olson, 1994; Ong, 1982, Goody, 1977; Zhang & Norman, 1995).

Marco TeMarco Teóóricorico
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INVESTIGAÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÕES E OUTRAS FERRAMENTAS CULTURAIS
• Kaput (1991): as notações nos ajudam a reorganizar nossas maneiras de pensar.

• Vergnaud (1982): os diferentes símbolos têm tanto limitações como também diferentes 
possibilidades (ver também Gibson, 1979): “as representações simbólicas deveriam 
ajudar os alunos a resolver problemas que de outro modo não poderiam resolver”; “as 
representações simbólicas deveriam ajudar os alunos a fazer diferenciações entre várias 
estruturas e classes de problemas” (p. 53). 

• Pea (1993): usar um computador (como uma ferramenta cultural) não apenas amplia a 
atividade, mas também ajuda a reorganizá-la. O uso do computador por parte dos 
alunos não apenas amplia a atividade com materiais físicos, mas também serve para 
apoiar as reorganizações críticas.

• Zhang e Norman (1995) exploraram não apenas o impacto de diferentes representações, 
mas também o impacto diferencial de diferentes representações.  Do ponto de vista 
destes investigadores, cada representação tem um impacto diferencial em seus usuários 
(cada representação, inclusive, tem um impacto diferencial em diferentes usuários), e 
se referem a este como o “efeito representacional”.  Como eles dizem, “diferentes 
representações de uma estrutura abstrata comum pode causar comportamentos 
cognitivos dramaticamente diferentes” (p. 271).

Marco TeMarco Teóóricorico



1. Alunos do segundo ano: o uso de tabelas (Brizuela, 2004; 
Brizuela & Lara-Roth, 2002).

2. Alunos do terceiro ano: o uso de representações em papel, 
tabelas e gráficos (Brizuela, 2004, 2005; Brizuela & Earnest, 
2008).

3. Alunos do quarto ano: o uso de equações (Brizuela & 
Schliemann, 2004).
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Resultados das InvestigaResultados das Investigaççõesões



•• Alunos do segundo anoAlunos do segundo ano: : o uso de tabelaso uso de tabelas ((BrizuelaBrizuela, 2004; , 2004; 
Brizuela & LaraBrizuela & Lara--RothRoth, 2002)., 2002).

• Alunos do terceiro ano: o uso de representações em papel, 
tabelas e gráficos (Brizuela, 2004, 2005; Brizuela & Earnest, 
2008).

• Alunos do quarto ano : o uso de equações (Brizuela & 
Schliemann, 2004).
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Resultados das InvestigaResultados das Investigaççõesões
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O uso de tabelas com O uso de tabelas com 
criancriançças do segundo anoas do segundo ano

(Brizuela, 2004; Brizuela & Lara-Roth, 2002)

Amostra: 39 alunos do segundo ano, entrevistados em 
duplas. Eles haviam trabalhado no projeto de Álgebra 

Temprana por um semestre (6-8 aulas).



• Projeto de Álgebra Temprana

• www.earlyalgebra.org

• Estudo  longitudinal realizado em 4 salas de aula (70 
alunos no total). As crianças foram acompanhadas 
desde meados do segundo ano até o final do quarto 
ano (aproximadamente, dos 7/8 anos até os 10 anos).
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DescriDescriçção do Estudoão do Estudo
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Dia 1:
Jessica, Daniel e Leslie tinham, cada um, um cofre onde 
guardavam o dinheiro que recebiam da avó.  Um dia contaram o 
dinheiro que tinham: Jessica tinha 7 dólares, Daniel tinha 4 
dólares e Leslie não tinha nada. Decidiram não gastar mais e 
guardar todo o dinheiro que sua avó lhes dera.

Mostre quanto dinheiro cada um tem.

O ProblemaO Problema
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Dia 2:
No segundo dia, a avó foi visitá-los e deu a cada criança 2 
dólares. Eles colocaram seu dinheiro em seus cofres.

Mostre o que aconteceu.

Dia 3:
No terceiro dia, a avó foi visitá-los e deu a cada criança 3 
dólares.  
Mostre o que aconteceu: quanto dinheiro cada uma das crianças 
tem agora?

Mostre em uma tabela o que aconteceu do dia 1 ao dia 3. 

O Problema O Problema (cont.)(cont.)
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Tabela anexa na 
última página das 

anotações 
entregues às 

crianças.

Tabela de Joey 
construída enquanto ele 

espiava a tabela da 
última página de suas 

anotações. 
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Jennifer e Joseph trabalhando juntos.Jennifer e Joseph trabalhando juntos.
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Jessie omite o nome das crianças.

Um dilema: o que explicito e o que mantenho Um dilema: o que explicito e o que mantenho 
implimplíícito?cito?
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RaymondRaymond

Em contrapartida, 
Raymond repete as 
iniciais das crianças 
em cada célula.
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Briana omite 
os números 
dos dias.

BrianaBriana
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Em contrapartida, 
Adam repete os 
números dos dias 
em cada célula.

AdamAdam
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Seguem uma ordem temporal ao longo das linhas 22 (56%)

Omitem o nome das crianças em sua tabelas 3 (8%)

Repetem o nome das crianças em cada célula 14 (36%)

Omitem os dias da semana em suas tabelas 13 (33%)

Repetem os dias da semana em cada célula 2 (5%)

Mostram em cada célula a quantidade de dinheiro 
que cada criança acumulou (em vez de mostrar a 
quantidade que ganharam em cada dia )

36 (92%)

Amostra com 39 alunos do segundo ano, Amostra com 39 alunos do segundo ano, 
entrevistados em duplasentrevistados em duplas
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Mostram em cada célula a quantidade de dinheiro 
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a. As crianças muito pequenas são capazes de usar tabelas para resolver problemas. 

b. A lógica relativa ao uso convencional das tabelas tem que ser re-construída por cada 
criança. Os usos convencionais das representações, como as tabelas, não são 
transparentes nem óbvias para as crianças.

c. Os padrões das respostas das crianças nos permitem visualizar tanto a lógica subjacente 
às tabelas, como neste caso, mas também a lógica que as crianças vão construindo. 

d. Cada criança interage ativamente com o objeto de estudo em questão (neste caso as 
tabelas). Tem uma lógica por trás de suas decisões e respostas que devemos nos dedicar 
a compreender (o exemplo de Joey).

e. Existe uma lógica por trás do que inicialmente poderia parecer um “erro” (por exemplo, 
repetir a informação em cada célula).

f. As maneiras como organizamos a informação tem um impacto na maneira como 
compreendemos (e eventualmente reorganizamos) um problema: cada representação 
ressalta certos aspectos do problema enquanto esconde outros. 

ReflexõesReflexões



• Alunos do segundo ano: o uso de tabelas (Brizuela, 2004; 
Brizuela & Lara-Roth, 2002).

•• Alunos do terceiro anoAlunos do terceiro ano: : o uso de representao uso de representaçções em papel, ões em papel, 
tabelas e grtabelas e grááficosficos ((BrizuelaBrizuela, 2004, 2005; , 2004, 2005; Brizuela & Brizuela & 
EarnestEarnest, 2008)., 2008).

• Alunos do quarto ano : o uso de equações (Brizuela & 
Schliemann, 2004).
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Resultados das InvestigaResultados das Investigaççõesões
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O uso de representações em 
papel, tabelas e gráficos com 

crianças do terceiro ano
(Brizuela, 2004, 2005; Brizuela & Earnest, 2008)

Entrevistas com alunos do terceiro ano em grupos de três. 
As crianças participaram do projeto de Álgebra Temprana 
durante um ano e meio. Apresentarei uma das entrevistas 

realizadas, com Jennifer, Jeffrey e Nathan.



• Projeto de Álgebra Temprana

• www.earlyalgebra.org
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DescriDescriçção do Estudoão do Estudo



Raymond tem certa quantidade de dinheiro. Sua avó lhe oferece 
duas opções: 

Opção #1: Duplicar seu dinheiro 
Opção #2: Triplicar seu dinheiro e em seguida tirar 7 dólares 

Raymond quer escolher a melhor opção: o que deve fazer? 

Como você faria e como mostraria o que é mais conveniente? 

Tem alguma opção que seja sempre melhor? 

Mostre seu trabalho nesta folha de papel.

Uma PropostaUma Proposta



Opção 1: quando menor que 7
Opção 2: quando acima de 7
Quando 7 as duas opções são iguais.

A primeira representaA primeira representaçção de Jenniferão de Jennifer



A primeira representaA primeira representaçção de ão de NathanNathan



Coloque mais dinheiro

Opção 1 Opção 2

A primeira representaA primeira representaçção de Jeffreyão de Jeffrey



A primeira representaA primeira representaçção de Jeffreyão de Jeffrey



A tabela de JeffreyA tabela de Jeffrey



A tabela de A tabela de NathanNathan



Jennifer tenta construir seu grJennifer tenta construir seu grááficofico



Ajudo Jennifer a construir seu grAjudo Jennifer a construir seu grááficofico



O grO grááfico de Jenniferfico de Jennifer



Jennifer, Jennifer, NathanNathan e Jeffreye Jeffrey 
Qual Qual éé a melhor proposta? a melhor proposta? 
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a. Os sistemas de representação externos podem se tornar objetos de 
reflexão.

b. Os sistemas de representação externos podem ajudar a ampliar o 
pensamento (p. ex., a maneira com que Jeffrey reage ao compreender as 
relações entre a sua tabela e o gráfico de Jennifer).

c. Em nosso trabalho, nos concentramos na importância da inter-relação e o 
equilíbrio entre apresentar às crianças representações convencionais e 
aceitar as representações espontâneas delas.

d. As representações convencionais complementam e estendem os recursos 
expressivos das crianças.

e. Além disso, estamos certos de que a interação entre diferentes sistemas de 
representação é muito importante para o desenvolvimento do pensamento 
matemático das crianças.

ReflexõesReflexões



• Alunos do segundo ano: o uso de tabelas (Brizuela, 2004; 
Brizuela & Lara-Roth, 2002).

• Alunos do terceiro ano: o uso de representações em papel, 
tabelas e gráficos (Brizuela, 2004, 2005; Brizuela & Earnest, 
2008).

•• Alunos do quarto ano Alunos do quarto ano : : o uso de equao uso de equaççõesões ((Brizuela & Brizuela & 
SchliemannSchliemann, 2004)., 2004).
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Resultados das InvestigaResultados das Investigaççõesões
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O uso de equações com 
alunos do quarto ano

(Brizuela & Schliemann, 2004)

Apresento uma atividade em grupo realizada ao fim do 
quarto ano, após 2 anos e meio trabalhando no projeto de 

Álgebra Temprana. Todos os dados apresentados foram 
recolhidos de uma atividade em particular.



• Projeto de Álgebra Temprana

• www.earlyalgebra.org

• Nosso foco durante a segunda metade do quarto ano foi em 
equações, funções lineares e notações algébricas. 
Especificamente, sua representação e a inclusão de variáveis 
ou incógnitas em ambos os lados do sinal de igual.
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DescriDescriçção do Estudoão do Estudo



• Dois voluntários vão à frente da sala e os doces são distribuídos da seguinte 
forma:

Briana Susan
2 tubos 1 tubo
1 caixa 1 caixa 
7 doces soltos 20 doces soltos

• Cada caixa contém a mesma quantidade de doces. 
• Cada tubo contém a mesma quantidade de doces. 
• Cada aluno tem a mesma quantidade total de doces.

Sexta‐feira, 13 de março 41

Os doces de Os doces de BrianaBriana e Susane Susan 
(quarto ano)(quarto ano)
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• Apesar da maioria das crianças ter feito 
representações do tipo icônico para o problema 
(78%), um terço delas incluiu uma equação em seu 
trabalho escrito. E mais de um terço das crianças 
(39%) incluiu uma letra para representar um ou mais 
destes valores.
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O trabalho escrito das crianO trabalho escrito das crianççasas



ExemplosExemplos do do trabalhotrabalho escritoescrito dos dos 
alunosalunos no no problemaproblema dos dos docesdoces de de 

Briana e SusanBriana e Susan

46
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• Para resolver o 
problema, utilizou 
desenhos para pensar 
como compensar a 
diferença entre a 
quantidade de tubos de 
um lado e a quantidade 
de doces soltos do outro 
(20-7=13, a quantidade 
de doces em um tubo).

• Ignora totalmente as 
caixas de doces.
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• Para resolver o problema, 
utilizou desenhos para 
pensar como compensar a 
diferença entre a 
quantidade de tubos de um 
lado e a quantidade de 
doces soltos do outro.

• Também utilizou o N para 
representar a quantidade de 
doces nos tubos.

• Raciocina: se sobra um 
tubo de um lado e 13 doces 
do outro, N tem que ser 
igual a 13.

• Risca as caixas de doces.
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• Para resolver o 
problema, utiliza 
equações para 
compensar ambos os 
lados do sinal de igual. 

• Com sua equação, 
compensa a diferença 
entre a quantidade de 
tubos de um lado e a 
quantidade de doces 
soltos do outro (se N é 
um tubo, 20=N+7 e tem 
13 doces em um tubo).



Martes

 

5 de mayo‐mañana 50

• Para resolver o 
problema, utiliza 
equações para 
compensar ambos os 
lados do sinal de igual.

• Com sua equação, 
compensa a diferença 
entre a quantidade de 
tubos de um lado e a 
quantidade de doces 
soltos do outro (se N é 
um tubo, 20=N+7 e 
tem 13 doces em um 
tubo).



51

a. As crianças podem tanto usar equações como letras para representar 
variáveis e incógnitas enquanto resolvem problemas do tipo algébrico. 

b. Essas notações são intrínsecas à álgebra, por isso devem ser levadas em 
conta ao abordar o ensino e a aprendizagem da álgebra.

c. As maneiras como organizamos a informação têm um impacto na maneira 
como a compreendemos (e eventualmente reorganizamos) um problema: a 
possibilidade de usar equações e letras para representar variáveis e/ou 
incógnitas pode chegar a facilitar a resolução de problemas de tipo 
algébrico.

ReflexõesReflexões
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• A compreensão das representações convencionais é construída com o 
tempo (ver as tabelas, ver as equações). 

• O uso e a internalização de certas ferramentas dão lugar a transformações 
tanto no comportamento como intelectuais.

• Essas ferramentas culturais são tanto amplificadoras como 
reorganizadoras: transformam e ajudam a estruturar o pensamento.

• Zhang e Norman (1995): “diferentes representações de uma estrutura 
abstrata comum podem causar comportamentos cognitivos 
dramaticamente diferentes” (p. 271).

• Vergnaud (1982)…

• Cada representação tem limitações e, em contrapartida, facilita certos 
processos.

• Existe uma interação entre o tipo de notação e o tipo de problema a 
resolver.

Algumas ConclusõesAlgumas Conclusões



• É necessário integrar as representações em todas as nossas atividades de 
ensino.

• É necessário prestar atenção às diferentes formas de representar que as 
crianças utilizam, já que isso pode nos indicar sobre o que e como estão 
pensando (sem pretender que exista uma total sobreposição entre 
pensamento e representação).

• É necessário integrar as representações que formam parte integral do 
conteúdo que estamos explorando / ensinando, sem criar tantas restrições 
a priori sobre o que as crianças “podem” e “não podem” fazer.

53

ImplicaImplicaççõesões



ObrigadaObrigada!!

PerguntasPerguntas??

barbara.brizuela@tufts.edubarbara.brizuela@tufts.edu
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