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1 INTRODUÇÃO
O principal representante da teoria sócio histórica é o psicólogo russo Lev S. Vygotsky (1896-1934). Sua teoria trouxe
grandes contribuições ao processo de ensino

aprendizagem ao partir do pressuposto de que a criança é um ser social desde o seu nascimento defendendo que se forem
ofertadas condições adequadas de vida e de educação desdeeste momento, ela será capaz de desenvolver-se.
Buscamos assim nesse artigo fazer uma discussão teórica sobre essa teoria de Vygotsky apresentando conceitos
fundamentais como: mediação, processo de internalização, zona de desenvolvimento proximal (ZDP) e formação de
conceitos. Para fazer tal discussão utilizou-se como referencial teórico Cavalcanti (2005), Coelho (2012), Cunha (2011),
Moysés (1997), Vygotsky (1984) e dentre outros estudiosos da área.
Segundo a teoria de Vygotsky, os seres humanos só conseguem se apropriar de algum conceito quando aprendem a fazer
uso social dele. Partindo dessa afirmação apresentamos também nesse artigo como a teoria sócia histórica pode ser
utilizada no ensino da matemática nos anos inicias do ensino fundamental. Em seguida propomos uma sequência didática
para alunos do 5ª ano do ensino fundamental e a partir dos resultados obtidos demonstramos a possiblidade de aproximar
a teoria de Vygotsky a aulas de matemática.
2 A TEORIA SÓCIO HISTÓRICA DE LEV VYGOTSKY
Segundo Coelho e Pisoni (2012) Lev Vygotsky era de família judia e nasceu em 1896 na Bielo-Rússia. Casou-se aos 28
anos e teve duas filhas. Faleceu em 1934, vítima de tuberculose, doença com que conviveu durante quatorze anos. De
acordo com Moysés (1997) a formação de Vygotsky foi bem abrangente desde formação em Direito e Medicina pela
Universidade de Moscou a cursos de psicologia, literatura e filosofia. Sua trajetória de vida influenciou a formulação de sua
teoria, principalmente as ideias filosóficas de Marx e Engels, pois a partir do método dialético foi que começou a estudar os
fenômenos psíquicos estudando as formas mais complexas da consciência humana.
A partir das ideias marxistas e de estudos aprofundados sobre o comportamento humano Vygotsky elaborou a teoria sócio
histórica também conhecida como histórico cultural ou sócio interacionista. Nessa teoria demonstrou que a aprendizagem
ocorre através da interação entre sujeito, objetos e outros sujeitos. Nogueira (2007) acrescenta que para a teoria sócio
histórica apreender a realidade exige uma construção que envolve a socialização e comunicação entre os indivíduos. Então
para Vygotsky, a linguagem desempenha papel fundamental no desenvolvimento do pensamento e no processo de
aprendizagem. Nogueira (2007) consegue sintetizar bem a teoria sócio histórica:
Em resumo, os aspectos mais difundidos do sócio-interacionismo de Vygotsky são as fortes relações entre pensamento e
linguagem. É a palavra que dá forma ao pensamento, modificando suas funções psicológicas, percepção, atenção,
memória, capacidade de solucionar problemas e o planejamento da ação. (NOGUEIRA, 2007, p. 86)
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A teoria sócio histórica traz assim a concepção de que todo homem se constitui como ser humano pelas relações que
estabelece com os outros. Concebe o desenvolvimento humano a partir das relações sociais que a pessoa estabelece ao
longo da vida, ou seja, desde quando nascemos somos socialmente dependentes dos outros e entramos em um processo
histórico.
Nessa teoria Vygotsky elaborou conceitos fundamentais: 1) processo de internalização, 2) Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP), 3) Mediação e 4) Formação de conceitos. Dentre esses conceitos um dos mais importantes é a ZDP que
segundo Vygotsky:
A criança é capaz de imitar uma série de ações que ultrapassam suas próprias competências, mas somente dentro de
limites. Por meio da imitação, a criança é capaz de desempenhar muito melhor quando acompanhada e guiada por adultos
do que quando deixada sozinha, e pode fazer isso com entendimento e independência. A diferença entre o nível de tarefas
resolvida que podem ser desempenhadas com orientação e auxílio de adultos e o nível de tarefas resolvidas de modo
independente é a ZDP. (VYGOTSKY, 1982, p. 117).
 
Por isso Vygotsky afirma que “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real
amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”
Vygotsky (1984, p. 98). Esse conceito é assim central na teoria de Vygotsky e principalmente para a compreensão do
desenvolvimento das funções superiores, estabelecendo uma relação entre o nível de desenvolvimento real e o nível de
desenvolvimento potencial.
Já com relação ao conceito de processo de internalização Cavalcanti (2005, p. 188) explica que:
A internalização é um processo de reconstrução interna, intrassubjetiva,de uma operação externa com objetos que o
homem entra em interação.Trata-se de uma operação fundamental para o processo de desenvolvimento de funções
psicológicas superiores e consiste nas seguintes transformações: de uma atividade externa para uma atividade interna e de
um processo interpessoal para um processo intrapessoal.
Com base nesse conceito percebemos um ponto crucial da teoria sócio histórica a afirmação de que o pensamento da
criança vai do social para o individual. Isto é, o sujeito transforma via internalização os conteúdos externos em conteúdos
da consciência. O conhecimento para esta teoria é uma produção social que nasce da atividade humana, a interação tem
uma função central no processo de internalização.
Cunha (2011, p.6) traz algumas considerações sobre outro conceito da teoria de Vygotsky: o de mediação:
A mediação vai se realizar entre o conhecimento que o educando já possui e o conhecimento socialmente acumulado e
novo para ele. Nessa relação, o conhecimento adquire sentido para o educando, passa a ser dele e não do outro. Na
atividade pedagógica é necessário, então, que se revele o conhecido e o desconhecido, com isto o papel do professor que
se utiliza damediação como prática pedagógica em suas aulas, deverá se preocupar em conhecer o que os alunos já
sabem do seu conteúdo, potencializando juntamente com eles o ensino aprendizagem de novos conteúdos ainda
desconhecidos para eles.
 
A mediação é, portanto o processo pelo qual a ação do sujeito sobre o objeto é mediada por um determinado elemento.O
elemento mediador classifica-se em três categorias: instrumentos, signos e sistemas simbólicos.Vygotsky deixa claro em
sua teoria a importância da linguagem como instrumento que expressa o pensamento, afirmando que a fala produz
mudanças qualitativas na estruturação cognitiva do indivíduo.
A teoria sócio histórica vê na escola a função de desenvolver o pensamento conceitual, pois contribui para a consciência
reflexiva do aluno. Disso surge outro conceito da teoria sócio histórica: o de formação de conceitos; que segundo Vygotsky
(1987, p. 70) “Nossa investigação mostrou que um conceito se forma não pela interação de associações, mas mediante
uma operação intelectual em que todas as funções mentais elementares participam de uma combinação específica”.
Assim, a formação de conceitos é um processo criativo e auxilia para a solução de problemas.
 
3 A TEORIA DE LEV VYGOTSKY NO ENSINO DA MATEMÁTICA
            Atualmente reconhece-se a importância da matemática como uma ciência vital para o desenvolvimento do
indivíduo. No entanto, no ambiente escolar muitos alunos tem aversão a essa disciplina a considerando difícil, isso torna
cada vez mais necessário à mudança de práticas pedagógicas tradicionais por metodologias que tragam a dinamização da
educação. A teoria sócio histórica de Vygotsky pode trazer algumas contribuições para o ensino da matemática por
entender como papel da escola o de dirigir o ensino para etapas que os alunos ainda não alcançaram, incentivando o
desenvolvimento potencial do aluno.
O professor que apenas transfere e/ou transmite conhecimentos, que passa uma aula escrevendo e falando o tempo todo e
o aluno não compreende naquele momento, pode levar a um conhecimento não satisfatório para os estudantes. Hoje a
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prática pedagógica de sala de aula, exige uma dinâmica mais voltada para uma educação que dê sentido ao aluno. Fazer
relações com um mundo que é real, e que os motive no sentido dos conceitos que lhes são apresentados na escola.
“Trata-se do novo papel que esse professor terá de assumir: o de “docente/pesquisador” Moysés (2009, p.64)”.
A teoria desenvolvimentista de Vygotsky trás essa possibilidade no qual o professor não deve ser um detentor do saber e
apenas transferir o conhecimento, mas sim ser um mediador que auxilia o aluno na resolução de problemas. Vygotsky
defende que a cultura da interação social teria um papel importante no processo de aprendizagem, e até propõe que uma
criança mais desenvolvida possa ajudar outra menos desenvolta, e isso traria benefícios para ambas às partes.
            Quando se fala, em ensino e aprendizagem, sempre pensamos em uma aprendizagem satisfatória por parte dos
alunos, mais nem sempre isso ocorre, o processo de mediação do professor e as interações com o meio, é muito
significativa, tornando completa uma aprendizagem em seu nível de cognição. Pedro Franco de Sá, em seu livro sobre as
atividades para o ensino de matemática no nível fundamental, cita: “... o homem é um ser insaciavelmente curioso que
pode aprender, se quiser,qualquer coisa através de qualquer método”.Nesse trecho, o autor complementa: “Essas duas
palavrinhas, “se quiser”, encerram a importância sobre a motivação, pois se conseguirmos fazer como que o aluno queira
aprender, ele fará as suas construções com prazer e destreza” Sá (2009, p.11). 
Para tanto, percebemos o quanto é importante à ação do professor, como agente mediador no processo de interação entre
o aluno e o conteúdo a ser dado, para isso é necessário que o professor tenha domínio do conteúdo de sua área, e assim
potencializar melhor as práticas pedagógicas para uma melhor compreensão dos alunos.  Um conceito muito importante
que pode auxiliar as aulas de matemática é o conceito de ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal), onde todo
conhecimento do aluno é considerado, tanto o que ele já sabe com o que ele poderá potencialmente irá aprender.  
O processo de formação de conceitos também é fundamental, tendo o professor como mediador, ele deve propiciar a
expressão, a comunicação da diversidade de símbolos, significados e valores que estão presentes em determinado grupo
de alunos, que vive em contexto específicos, esforçando-se para entender como cada grupo em particular elabora essa
diversidade e para promover o diálogo entre as diversas formas dessa elaboração, buscando atuar nas ZDP, e o diálogo
dessas formas com a forma científica estruturada pela ciência matemática. Sobre essa formação de conceitos Vygotsky
(1999, p. 73) aponta para um fato muito importante na educação em geral e no ensino formal, em particular:
a presença de um problema que exige a formação de conceitos não pode, por si só, ser considerada a causa do processo,
embora as tarefas [...] sejam, sem dúvida, um fator importante para o surgimento do pensamento conceitual. Se o meio
ambiente não apresenta nenhuma destas tarefas ao adolescente, não lhe faz novas exigências, e não estimula o seu
intelecto [...] o seu raciocínio não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso.
Vygotsky (1987) considera que para conhecimentos matemáticos mais complexos a aprendizagem das quatro operações
fundamentais são “um domínio essencial, pois proporciona a base para o desenvolvimento subsequente de vários
processos internos altamente complexos no pensamento das crianças.” Com base nessa teoria o professor será o
mediador da construção conceitual do aluno, para que assim ele possa ter um bom desenvolvimento na disciplina de
matemática.          
Portanto, a teoria sócio histórico trás subsídios metodológicos para ensinar matemática em sala de aula, ao passo que o
professor com base nos pressupostos dessa teoria poderá oferecer condições para que o aluno a partir de seu
conhecimento já adquirido seja capaz de elaborar estratégias de resolução para os problemas matemáticos apresentados
em sala de aula.
 
4 A TEORIA DE VYGOTSKY NAS AULAS DE MATEMÁTICA: SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM ALUNOS DO 5ª ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
            O propósito dessa sequência didática foidesenvolver a percepção visual e o raciocínio lógico de forma que os
alunos identificassem as formas geométricas - os polígonos - triângulos, quadrados e retângulos no ambiente e
resolvessem problemas envolvendo o cálculo do perímetro dessas figuras, conseguindo fazer transformações, através de
composição e decomposição de figuras planas com o uso do material “Tangram”.A proposta foi desenvolvida em uma
escola pública municipal de Maceió-AL abordando o conteúdo geometria com base na teoria sócio histórica de Vygotsky.
            A disciplina contemplada foi a de matemática e direcionada para alunos do 5ª ano do ensino fundamental. Neste
plano de aula foram considerados a Zona de Desenvolvimento Real (ZDR), Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e a
Zona de Desenvolvimento Potencial (ZDP). Na teoria de Vygotsky, a criança tem aprendizagem diferencial, dependendo do
meio social a que ela pertença, e o que a criança já sabe fazer sozinha chama-se Zona de Desenvolvimento Real.
Partindo do pressuposto que as crianças já conhecem as formas geométricas iniciou-se com essa zona de
desenvolvimento real e foiproposto que elas tentassem identificar no pátio da escola essas figuras geométricas (quadrado,
triângulo e retângulos) pretendendo levar a zona de desenvolvimento potencial do aluno. Os alunos fizeram anotações,
desenhos e até fotos do que lhe chamarem atenção. Após o passeio, na sala de aula aconteceu uma segunda roda de
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conversa para expor oralmente tudo o que eles puderam observar durante o passeio, socializando as opiniões e as
comparações. Dentre as discussões um aluno afirmou “Eu pude perceber um retângulo na quadra de esportes”, outro aluno
relatou “a foto que eu tirei foi de uma bicicleta para mostrar os círculos dos pneus”.
Logo após foi feita uma leitura compartilhada da lenda do Tangram para os alunos conhecerem um pouco de sua história e
características. Ao entregar o jogo tangram em uma versão “gigante” foi possível todos os alunos manusearem no centro
da sala.
 Com o tangram “gigante” no círculo os alunos com base no que viram na área externa da escola classificaram as peças do
jogo e depois todos tentam montar um quadrado com as sete peças do tangram. O processo de formação do quadrado foi
bem produtivo os alunos davam diferentes ideias para posicionar as formas geométricas e em grupo conseguiram montar.
Vygotsky em seus escritos valorizou o jogo no processo de ensino aprendizagem porque oportuniza interações e atua na
zona de desenvolvimento proximal do sujeito ajudando para que determinados conhecimentos sejam consolidados.Para
Vygotsky (1987) os jogos proporcionam ambientes desafiadores e estimulam o intelecto.
Como propõem a teoria sócio histórica nesta sequência didática o papel do professor foi o de mediador propondo novos
problemas com as peças geométricas.Assim foi solicitado que os alunos formassem com as peças do tangram um
quadrado usando: a) só duas peças; b) só três peças; c) só quatro peças. Os alunos depois socializaram suas descobertas
e avanços e percebeu-se um aluno que conseguiu montar com mais facilidade o tangrame este pode ajudar um outro aluno
que ainda não havia chegado à zona de desenvolvimento potencial.
Dessa forma os alunos foram internalizando o conhecimento sobre as transformações geométricas, pois é na interação
social que segundo Vygotsky se dá o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Ao final de cada etapa,
discutiu-se com os alunos as soluções encontradas, garantindo que eles percebessem a composição do quadrado a partir
de diferentes polígonos. Orientando-os para sobrepor os triângulos pequenos sobre outras peças, assim eles puderam
construir outras peças do tangram, como o quadrado, o triângulo médio e o paralelogramo, usando apenas o triângulo
pequeno. Um aluno no momento de montagem ao ajudar um colega o ensinou “olhe uma forma geométrica pode ser
formada por outras em tamanhos maiores e menores, assim conseguimos formar o quadrado com triângulos pequenos,
então conseguiremos com os grandes”.
Baseado na mesma problemática, foi proposto questionamentos sobre as medidas dos contornos de cada figura plana que
compõem o Tangram, iniciando com o conteúdo de perímetro, de posse do material didático como réguas e outros, foi
proposto ao aluno fazer medições dos lados do tangram montado, iniciando as inferências sobre o conceito de perímetros.
 No trabalho em grupo, os alunos criaram problemas utilizando o conceito de perímetro das figuras planas do tangram.
Trocaram com os outros grupos as problemáticas e tentaram resolvê-las. Nesse momento os alunos lembraram das formas
geométricas que viram na área externa da escola como uma quadra, uma calçada, um paralelepípedo.Dentre os problemas
criados destacam-se os seguintes: Qual a área total do tangram? Determine a área e o perímetro do paralelogramo. Das
sete peças do tangram, qual é a de maior área e a de menor? Qual a área da quadra da escola? Nessa última pergunta os
alunos foram em busca das respostas com o professor de educação física e descobriram que a quadra tinha as medidas
oficiais assim conseguiram fazer o seguinte cálculo: Área = 9x18= 162m2. Isso facilitou o processo, pois os alunos
puderam perceber que pode-se usar o cálculo do perímetro no dia-a-dia, o conhecimento cientifico aproximou-se da
realidade dos alunos.
Para finalizar como forma de avaliação solicitou-se que as crianças formassem novas figuras com as peças do tangrame
depois se reuniram em grupo criando uma história através das peças do trangram. Ao final cada grupo pode contar sua
história para a turma e socializar os aprendizados sobre as transformações geométricas. Nesse momento um aluno
explicou “Conseguimos formar um gato, uma árvore e um castelo com as formas do tangram, quando eu cheguei em casa
mostrei a minha mãe e ela também formou comigo outras figuras, dar para fazer muita coisa”.
Contudo, após a sequência didática junto com a professora da turma as pesquisadoras avaliaram o desenvolvimento dos
alunos a partir de fichas avaliativas individuais e por grupo contendo os seguintes tópicos: 1) Como foi o processo de
internalização?e 2) O aluno conseguiu sair  daZona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)  a Zona de Desenvolvimento
Potencial (ZDP)? , e 3) Quais indícios evidenciam um melhor desempenho ou não do alunos a partir desse modelo de
sequência didática?
Os resultados da sequência didática demonstram que dos 32 alunos, 24 alcançaram a zona de desenvolvimento potencial
e os que não alcançaram foram ajudados pelos colegas que já haviam avançado.O trabalho com conceitos de mediação,
internalização, zona de desenvolvimento proximal e formação de conceitos, ou seja, da teoria sócio histórica de Vygotsky
teve papel fundamental no alcance desse bom desempenho dos alunos. A professora da turma afirmou “Nunca vi os alunos
tão empolgados com a aula, principalmente no momento da ida ao pátio da escola, alunos que diziam odiar matemática me
surpreenderam”. Ao ver um resultado positivo com relação a utilização da teoria sócio histórica de Vygotsky a professora
da turma afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho deixando as aulas de matemática menos cansativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em suma, embora nenhuma teoria possafundamentar isoladamente uma proposta pedagógica, pois não são
autossuficientes. Buscamos nesse trabalho apresentar ascontribuições de Vygotsky para educação mostrando que é
possível utiliza-la no ensino de matemática, pois essa teoria explica de maneira detalhada como o ser humano aprende o
que traz para o professor uma referência teórico-metodológica importante para a prática pedagógica em sala de aula.
Os conceitos de mediação, internalização, zona de desenvolvimento proximal e formação de conceitos puderam ser vistos
na sequência didática proposta comprovando que as ideias sócio históricas ainda estão bem atuais no âmbito educacional
e que se colocadas em prática podem trazer bons resultados, nesse caso específico mais da metade dos alunos
conseguiram chegar a zona de desenvolvimento potencial, as aulas de matemática como relatou a professora  muitas
vezes era vista pelos alunos como difíceis, o que começou a ser desmistificado a partir da sequência didática que a
professora afirmou o interesse em dar continuidade.
A sequência didática apresentada foi pautada nas ideias: 1) interação social, 2) de um aluno ajudar o outro, 3)de partir do
que o aluno já sabe para o que ele ainda pode aprender e 4)de valorização do jogo em sala de aula.    Todas essas quatro
ideias estão presentes nos escritos de Vygotsky que afirmam a necessidade de uma aprendizagem com base naquilo que
o homem tem de melhor: sua criatividade, sua autonomia, sua condição de sujeito ativo e não simples receptor de
informações. O aluno como ser histórico e cultural que pode transformar a realidade.
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