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Introdução 
Uma das características mais importantes da contribuição de Vygotsky para o 
desenvolvimento intelectual neste século é a variedade de influências que a 
formulação das suas teorias acabou por atingir. Os estudos de Vygotsky envolveram a 
reformulação de um grande número de ideias de diferentes áreas de trabalho. Por 
outro lado, é notável a extensão em que as suas teorias influenciaram outras 
disciplinas. É evidentemente previsível (de um ponto de vista vygotskiano) que as 
diferentes disciplinas tenham interpretado o seu trabalho e as suas ideias de formas 
diferentes e que se tenham preocupado em desenvolver diferentes aspectos da teoria. 
Na sua própria terminologia, a teoria vygotskiana foi mediada pela prática das 
diferentes disciplinas. 

Todos aqueles que trabalham em investigação em educação sentem necessidade 
de recorrer a ideias e conceitos de outras áreas de trabalho, da antropologia à 
sociologia e à psicologia. Isto tem sido feito ao longo da história da investigação em 
educação. Reconhece-se, por exemplo, a herança histórica da psicologia na 
investigação em educação. Na área mais específica da investigação em educação 
matemática2 — área de trabalho de todos aqueles interessados em estudar os 
problemas e do ensino e aprendizagem da Matemática — a influência da psicologia 
tem igualmente uma tradição bastante longa.  

Nos últimos dez anos tem estado presente na investigação em educação 
matemática (e de forma crescente) uma perspectiva que se assume de natureza socio-
cultural, inspirada fundamentalmente em Vygotsky e alguns autores nesta mesma 
linha. Este movimento de apropriação de ferramentas conceptuais originárias do 
campo da Psicologia por parte dos educadores matemáticos com vista à análise de 

                                                 
1 A reelaboração deste artigo foi realizada com o apoio do Programa PRAXIS XXI da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia. Agradeço a Steve Lerman, Jeff Evans, 
Madalena Santos e Susana Carreira as sugestões que contribuíram para a forma final 
do texto. 
2 Fica por analisar e discutir a propriedade que tem neste momento a nível 
internacional a educação matemática como domínio afirmado e estabelecido de 
investigação na área das ciências humanas. 



 

 

diversos problemas de investigação sobre o ensino e aprendizagem matemática é 
visível por exemplo nos relatórios que são apresentados anualmente no congresso do 
grupo internacional para a psicologia da educação matemática (International Group 
for the Psychology of Mathematics Education, PME). Os trabalhos apresentados 
nestes congressos revelam um corpo de investigação muitíssimo vasto desenvolvido 
nos últimos vinte anos um pouco por todo o mundo. O PME constitui além disso um 
forum de discussão da investigação em educação matemática a nível mundial onde, 
para além das comunicações, acontecem grupos de trabalho e de discussão e sessões 
que incidem sobre temas de investigação específicos. 

Neste artigo irei utilizar parte do corpo de investigação desenvolvido no âmbito 
do PME como instrumento para discutir o papel que a abordagem pela linha de 
Vygotsky tem tido e poderá ter na investigação em educação matemática. Numa 
primeira fase irei apresentar um quadro dos trabalhos de investigação mais 
significativos conduzidos numa perspectiva sociocultural e que foram divulgados 
entre 1986 e 1996 nos congressos internacionais do grupo PME. A seguir, através da 
análise do tipo de utilização e integração que os estudos fazem daquelas teorias, irei 
procurar identificar e colocar à discussão algumas questões emergentes acerca do 
papel que a abordagem socio-cultural inspirada em Vygotsky tem tido na evolução da 
investigação em educação matemática. No final procurarei ilustrar as tendências 
actuais e colocar algumas questões em discussão. A análise que realizei recaiu sobre 
as Actas dos congressos do grupo PME realizados entre 1986 e 1996 e que contêm os 
textos de todas as comunicações3 e sessões plenárias. Isto significa 34 livros de 
Actas, cerca de 1550 comunicações em cerca de 12700 páginas. Naturalmente que a 
análise recaiu apenas sobre os artigos que relatam investigação em que, quer 
explicitamente quer através dos conceitos discutidos, surgem elementos que integram 
uma perspectiva socio-cultural inspirada de alguma forma nos trabalhos de Vygotsky 
e outros autores da escola soviética. 

 
Porquê a psicologia da educação matemática? 

Para colocar em contexto a análise que irei fazer, é interessante recordar alguns 
aspectos do desenvolvimento da história da entrada da psicologia na educação 
matemática. Reportemo-nos a 1972, Exeter, onde teve lugar o 2º International 
Congress on Mathematics Education (ICME2). Diversos psicólogos interessados em 
analisar os problemas do ensino e aprendizagem da Matemática apresentam neste 
congresso diversas comunicações que despertam grande interesse, sendo no entanto 
reconhecido que parece haver esforços pouco coordenados. Na sequência do ICME2 

                                                 
3 Nesta análise não se incluem as comunicações sob a forma designada short oral 
communication dado que destas apenas são publicados os resumos de uma página. 



 

 

é constituída uma comissão internacional para recolher e organizar informação acerca 
da investigação de natureza psicológica relacionada com o ensino e aprendizagem da 
Matemática. A ênfase era colocada, nesta fase, na dimensão cognitiva da 
aprendizagem. A comissão, de que era relator Bauersfeld, deveria apresentar as suas 
conclusões no congresso ICME 3 que teria lugar em Karlsruhe quatro anos depois, tal 
como aconteceu. Este relatório teve importância fundamental na decisão de fundar o 
grupo PME (Psychology of Mathematics Education)4 e, publicado em 1976, 
constituiu um elemento de trabalho importantíssimo para diversos investigadores. 
Logo na introdução, o relatório escrevia que 

 
"a investigação não tem permitido desenvolver uma teoria da 
aprendizagem geral que se considere válida. Existem apenas explicações 
diversas e soltas para certos aspectos da aprendizagem, tais como a teoria 
da epistemologia genética de Piaget, o modelo hierárquico de Gagné, as 
teorias da gestalt. Estas diferentes posições não são integráveis e apenas 
representam generalizações de valor limitado para explicar e prever os 
fenómenos" (Bauersfeld, 1976, p.232). 
 
Apontava-se assim para a necessidade de desenvolver teorias mais sofisticadas 

sobre a aprendizagem e a cognição. 
É interessante notar que o mesmo relatório afirma que 
 
"é impossível pensar em investigação relacionada com a aprendizagem da 
Matemática que não seja enformada por uma visão fundamental do 
processo de aprendizagem ou do processo de ensino-aprendizagem" 
(p.237). 
 
Alguns autores elaboravam nesta altura com bastante esperança sobre os 

modelos de processamento da informação, então em ascensão. Havia no entanto a 
sensação geral de que as teorias falhavam de um modo generalizado não conseguindo 
dar explicações satisfatórias acerca da aprendizagem. Isto levou a que um outro 
elemento ganhasse importância crescente: 

 
"Não devemos começar com uma teoria da aprendizagem geral e neutra 
em relação aos conteúdos e dela retirar uma teoria da aprendizagem da 
Matemática. Contribuições mais eficientes para melhorar o ensino 
poderão emergir mais provavelmente se nos concentrarmos desde o 
princípio em processos de aprendizagem acerca de conteúdos específicos 
[matemáticos]" (Bauersfeld, 1976, p.244). 
 

                                                 
4 No processo de constituição do grupo PME tiveram um papel fundamental 
investigadores como Freudenthal e Fischbein. 



 

 

Havia assim em 1976 uma ideia geral de que (i) as teorias da aprendizagem e da 
cognição eram inadequadas para efeitos práticos, especialmente no que respeita à 
educação matemática, e (ii) tornava-se necessário desenvolver estudos de natureza 
interdisciplinar nos quais a aprendizagem da matemática e a psicologia da cognição 
fossem colocados em convergência para encontrar linhas de orientação e ferramentas 
para os educadores matemáticos. 

 
A investigação vygotskiana no PME de 1986 a 1996 
Ao fazer um balanço de dez anos de investigação, no PME X realizado em Londres 
em 1986, Collis (1986) apontava os avanços que considerava mais significativos 
conseguidos no âmbito dos trabalhos apresentados nos congressos anteriores e 
concluía que tinham sido feitos bastantes progressos desde 1976. Nessa altura, Collis 
escrevia que 

 
"o conhecimento sobre a psicologia da aprendizagem da matemática 
parecia uma grande e inconsistente floresta; poucas pessoas tinham ainda 
começado a procurar olhar as árvores (individuais); nestes dez anos 
começámos a ver um mapa consistente da floresta e independentemente [a 
fazer] um estudo detalhado de muitas das árvores" (p.21). 
 
Collis pretendia assim sublinhar a ideia de que de 1976 a 1986 tinham sido 

conseguidos progressos notáveis no domínio da psicologia da educação matemática 
que se podiam caracterizar por uma maior atenção aos processos de aprendizagem de 
conceitos matemáticos traduzindo um envolvimento crescente de pessoas em diversos 
países e de diferentes culturas na investigação em educação matemática. 

Neste ano de 1986, R. Skemp fez uma conferência extra programa no Institute 
of Education de Londres em que sublinhou e discutiu aspectos estruturais do quadro 
conceptual em que trabalhou durante largos anos. Mas aparentemente a estrela do 
congresso foi Seymour Papert que numa sessão plenária não fez mais que apresentar 
e defender algumas das ideias base que estão no livro Mindstorms (Papert, 1980). É 
importante assinalar que foram apresentados 82 comunicações, das quais 21 
relatavam investigação em que a linguagem Logo tinha um papel relevante e cerca de 
30 se referiam a à análise de situações didácticas em que havia utilização de 
computadores. Havendo uma variedade de abordagens conceptuais na investigação, é 
de notar que apenas a comunicação de Leslie Steffe e Kurt Killion referia conceitos 
da teoria de Vygotsky. 

Steffe e Killion (1986) propunham-se analisar os processos utilizados pelos 
alunos em problemas que envolvem a operação de divisão e começavam logo no 
início do artigo por apresentar as bases teóricas em que se situam:  

 



 

 

"No construtivismo, o ensino da Matemática consiste primeiramente de 
interacções matemáticas entre o professor e as crianças. No decurso da 
interacção matemática, o professor actua com um certo significado 
(intencional) e as crianças interpretam as acções do professor usando os 
seus esquemas matemáticos, criando significados. O professor deve 
inferir esses esquemas baseado na linguagem e acções das crianças e 
depois tomar decisões acerca do que deve incluir em possíveis zonas de 
desenvolvimento próximo das crianças. Esta orientação geral para o 
ensino da Matemática requer especificação detalhada através de ensino 
experimental antes de se poder tornar útil para a prática do professor. Fica 
assim por aprofundar através da investigação a questão do que constitui 
os esquemas matemáticos das crianças e as possíveis zonas de 
desenvolvimento próximo a respeito desses esquemas" (Steffe & Killion, 
1986, p.207). 
 
É assim que surge uma tentativa de aproximar uma visão construtivista de 

natureza claramente piagetiana a um conceito vygotskiano — a ideia de zona de 
desenvolvimento próximo (ZDP). No entanto, não é explicitado o papel do conceito 
de ZDP na análise que os autores fazem de uma situação envolvendo a divisão de 
números nem a relação entre a interacção professor/aluno e a aprendizagem. A 
linguagem utilizada pelos autores refere-se à “procura daquilo que constitui as zonas 
de desenvolvimento próximo das crianças" apontando-se para uma busca de 
identificação entre uma definição (que apresentam) e uma situação (que descrevem). 
É importante no entanto assinalar a preocupação de Steffe e Killion em procurar 
utilizar as teorias acerca da aprendizagem para elaborar orientações para o ensino, em 
particular para a orientação do professor, numa altura em que as questões de 
investigação no domínio dos professores, do seu desenvolvimento e formação, ainda 
não eram vistas nem valorizadas naquela comunidade científica. 

 
O ano de 1987 marca um ponto importante na comunidade do grupo PME. No 

Congresso PME XI, realizado em Montreal, são colocadas em discussão as 
perspectivas construtivistas na educação matemática, através de intervenções 
plenárias e de um painel. As questões da definição e distinção entre construtivismo e 
outras teorias, o estado do construtivismo como "teoria sobre a aquisição de 
conhecimento", as suas implicações para a investigação sobre o ensino e 
aprendizagem em geral, e na área de educação matemática em particular, são focadas 
por Hermine Sinclair e Jeremy Kilpatrick bem como nas reacções de Gérard 
Vergnaud e David Wheeler. 

É curioso notar que T. Schroeder apresenta neste congresso uma síntese da 
investigação recente no domínio da aprendizagem sublinhando três modelos 
fundamentais sobre a forma como as crianças compreendem a Matemática: os 
epistemólogos construtivistas, os piagetianos e neo-piagetianos e os investigadores da 



 

 

área das teorias do processamento da informação (assimiladas por Schroeder às 
ciências cognitivas). Não é feita qualquer referência à linha vygostakiana. 

Neste mesmo congresso surgem quatro trabalhos pela mão de John Mason e Joy 
Davis, Laureen Resnick, Weinberg & Gavaleck e F. Norman em que são referidas 
ideias de Vygotsky. 

Mason e Davis (1987) referem-se à necessidade de reflectir e discutir com os 
professores acerca da sua actividade (e correspondentemente falam da discussão dos 
alunos na sua aprendizagem), procurando encontrar uma linguagem explícita para 
essa reflexão. Vivendo muito das ideias de actividade e de significado (na linha de 
interpretação werstchiana de Vygotsky) os autores realizam um exercício interessante 
estruturando a sua comunicação através da formulação do problema, das hipóteses, 
expondo a sua dedução e concluindo com a tese, a evidência empírica e a validação 
(deixando com algum humor a validação ao leitor ao assumirem uma posição 
construtivista radical). 

O trabalho apresentado por Resnick et al (1987) centra-se na questão da 
construção de significado e vai beber a inspiração vygotskiana em segunda mão e 
fundamentalmente a Palincsar e Brown. Resnick et al formulam desta maneira a 
importância dos aspectos sociais:  

 
"A resolução de problemas socialmente partilhada cria condições que 
podem ser importantes no desenvolvimento da competência matemática. 
O ambiente social proporciona ocasiões para a modelação efectiva de 
estratégias de pensamento. (...) O ambiente social é também motivador; 
através do encorajamento para tentar coisas novas, abordagens mais 
activas, e apoio social mesmo para esforços apenas parcialmente bem 
sucedidos, os alunos reconhecem-se capazes de se envolver na 
interpretação e construção de significado" (p. 216). 
 
Parece transparecer uma forma ainda algo desligada de encarar os processos de 

aprendizagem dos alunos, onde parece adivinhar-se uma concepção do social como 
exterior (separado do) ao indivíduo. 

Weinberg e Gavaleck (1987) introduzem a terminologia "teoria construtivista 
social para o ensino e desenvolvimento da cognição matemática" (p.346) propondo 
"um esquema conceptual teórico para olhar o ensino e a aprendizagem da matemática 
(...) inspirado na concepção de mente e de saber de Wittgenstein e na psicologia de 
Vygotsky" (p.346). A visão do saber passa pela ideia de que  

 
"não se trata de um reflexo de uma porção da realidade mas é concebido 
como um artefacto de troca em comum. A cognição é algo social na sua 
essência. O conhecimento é baseado na interacção social. A investigação 
em educação matemática fundamentada nesta perspectiva foca-se na 



 

 

construção social do significado matemático que resulta da interacção 
professor-aluno e aluno-aluno nos ambientes da aula" (p.346). 
 
Os conceitos que os autores vão buscar a Vygotsky — pensamento como 

actividade social, internalização, ZDP, intersubjectividade — são agarrados e 
discutidos em termos teóricos e relacionados com os trabalhos de Bauersfeld, Bishop 
(1991) e Saxe. Trata-se de uma das primeiras comunicações teóricas que avança com 
um conjunto de ideias em que a perspectiva vygotskiana surge explicitamente 
(embora ainda sem uma operacionalização e utilização na análise de dados 
empíricos). 

Tomando como ponto de análise as influências de natureza linguística no 
trabalho algébrico dos alunos, Norman (1987) refere a influência dos escritos de 
Vygotsky e de Luria na definição da sua perspectiva de investigação (em particular 
no que se refere à ontogénese da linguagem e ao papel da linguagem na regulação do 
pensamento) mas acaba por utilizar na análise fundamentalmente as ferramentas que 
encontra na perspectiva estruturalista de Piaget e Chomsky. 

 
O Congresso PME XII realizado na Hungria em 1988 é de alguma maneira 

ainda o reflexo das ondas feitas um ano antes a propósito do construtivismo. Isto 
surge na discussão apresentada em algumas das comunicações e, por exemplo, na 
sessão plenária feita por P. Nesher (1988) sob o título "Beyond constructivism". 
Nesher interroga com muita pertinência as posições construtivistas (que interpreta 
como encerrando uma natureza individualista na aprendizagem) acerca do papel que 
fica reservado à escola (e, diria eu, ao professor). Ainda um pouco nesta linha L. 
Streefland (1988) questiona-se acerca das condições necessárias para que os alunos 
desenvolvam relações matemáticas abstractas e interroga o conceito de "produções 
pessoais" colocando o problema no terreno da matemática realista. É ainda a 
oportunidade de Terezinha Nunes (1988) divulgar o trabalho de sete anos de 
investigação (de inspiração piagetiana) no domínio da matemática da rua e da sua 
relação com a matemática escolar. Não existem indícios de qualquer perspectiva de 
natureza vygotskiana — quando tal se poderia eventualmente esperar dado que era a 
primeira vez que o PME realizava um congresso num país da Europa central. A única 
referência àquela perspectiva surge no trabalho apresentado por K. Crawford (1988). 
Esta autora procura ligar a perspectiva construtivista à "relação entre cognição e actos 
sociais" (p.240) que lê em Vygotsky e Leont'ev, em particular no que diz respeito  "ao 
desenvolvimento de conceitos abstractos tais como os das ciências e da matemática" 
(p.240). Os resultados do estudo exploratório que Crawford apresenta apontam para 
"a influência significativa da experiência socio-cultural na aprendizagem em 
ambientes informais e da forma como os meios computacionais proporcionaram 



 

 

novos e influentes contextos para a aprendizagem (incidental learning) das crianças" 
(p.244). 

 
Paris, 1989. Embora o número de comunicações ao congresso PME XIII que 

incidem sobre investigação em torno do papel do professor ainda não tenha 
expressão, o professor como elemento integrante do processo de aprendizagem 
começa a entrar como domínio de investigação. Poucas comunicações neste 
congresso adoptam uma perspectiva vygotskiana. É de referir o trabalho apresentado 
por Terezinha Nunes (1989) (na sequência do trabalho relatado no ano anterior) que 
surge agora no âmbito de uma discussão bastante mais profunda das ideias de Luria 
(e com breves referências a Vygotsky). Nunes (1989) propõe-se analisar a relação 
entre a cognição matemática e o conhecimento da escrita de números. Trata-se de um 
tema que é encarado nos seus aspectos clínicos mais especializados mas que traz de 
alguma forma aspectos da psicologia menos comuns na educação matemática. 

Para além deste trabalho apenas surgem duas referências ao trabalho de 
Vygotsky. Pela mão de P. Ferrari (1989) a propósito do raciocínio hipotético na 
resolução de problemas de aplicação (refere a ZDP de uma forma apenas 
circunstancial) e através de R. Sutherland (1989) a propósito do desenvolvimento da 
compreensão em álgebra com auxílio de meios computacionais (usando de forma 
breve as ideias de Vygotsky sobre conceitos científicos e conceitos espontâneos). 

 
No Congresso PME XIV, realizado no México em 1990, o comité de programa 

definiu quatro grandes categorias para incluir as comunicações (em número de 137): 
Aprendizagem da Matemática, Ensino da Matemática, Interacção Social e Análise 
Didáctica. Independemente das concepções que informam esta categorização, é 
importante sublinhar a existência de uma categoria sob o tópico interacção social. 
Além disso, logo no preâmbulo do primeiro volume dos livros de Actas do congresso, 
é dito que sob as categorias aprendizagem e ensino surgem igualmente diversas 
comunicações que se situam numa perspectiva de análise das interacções sociais. 

No quadro de um tema geral versando as responsabilidades da comunidade 
científica de educação matemática, surgem no congresso diversas comunicações que 
reflectem já de forma directa uma forte inspiração em Vygotsky e na teoria da 
actividade. T. Keranto propõe uma abordagem contextual do ensino e da 
aprendizagem da Matemática e apresenta uma estratégia de ensino através de 
"conexões com o mundo real e as experiências dos alunos" (1990, p.36) baseada nas 
ideias de Davydov, Leont'ev e Vygotsky acerca do desenvolvimento de conceitos 
científicos. 



 

 

Baseada na visão vygotskiana acerca da forma como as crianças pensam nas 
palavras ligadas a algo concreto (usando um referente situado) ao contrário dos 
adultos (que recorrem a modelos conceptuais), Sáenz-Ludlow (1990) analisa através 
de um estudo de caso o desenvolvimento do esforço de um aluno ao gerar estratégias 
de resolução de situações problemáticas. 

Barbara Jaworski (1990) utiliza o conceito de zona de desenvolvimento 
próximo para analisar a relação entre o aluno e o professor e faz uso da ideia de 
scaffolding para caracterizar o papel do professor. A procura de sentido matemático 
por parte do aluno e a preocupação do professor em lhe dar apoio adequado 
constituem os dois papéis identificados por Jaworski no contexto da aula de 
Matemática. 

Judith Moschkovich (1990) adopta a ideia de saber matemático como algo 
socialmente construído e, valorizando as discussões que observa na aula acerca das 
interpretações dos alunos, procura identificar interpretações acerca de equações 
lineares e respectivos gráficos; o esquema conceptual que utiliza vai buscar a questão 
da importância do erro a posições de tipo construtivista. 

Tomando como elemento teórico muito relevante a noção de zona de 
desenvolvimento próximo de Vygotsky, Nerida Ellerton (1990) coloca em confronto 
duas teorias de aprendizagem. Por um lado, considera o conflito cognitivo (invocando 
alguma base conceptual de Piaget) e chama "a teoria de Vygotsky para justificar o 
papel do professor na manipulação do ambiente de aprendizagem de tal modo que a 
criança experimente dissonância cognitiva e, como resultado, se mova rapidamente 
na sua zona de desenvolvimento próximo" (p.178). Considera por outro lado a ideia 
de aprendizagem natural adoptando a visão de expert scaffolding interpretada por 
Cole, fazendo aqui lembrar alguns conceitos centrais nas ideias de J. Lave (1988). 
Não parece existir no entanto no programa de investigação de Ellerton uma utilização 
extensiva da perspectiva vygotskiana. 

 
De novo em 1991, o congresso PME XV, realizado em Assis, traz para primeiro 

plano o professor e os aspectos sociais do ensino e aprendizagem da Matemática. 
Surgem sete comunicações em que explicitamente são referidas ideias centrais da 
teoria da actividade ou conceitos de inspiração vygotskiana. 

A teoria da actividade está fortemente presente em dois trabalhos. M. Bussi 
(1991) defende numa sessão plenária a tese de que "a teoria da actividade constituirá 
uma boa perspectiva de investigação complementar ao construtivismo, dado o papel 
principal da dimensão social como elemento fundamental da teoria" (p.1). Citando 
Cobb, Bussi (1991) caracteriza a interacção social numa perspectiva construtivista 
como o processo pelo qual as pessoas interpretam as acções de cada um e dessa forma 



 

 

conseguem significados compatíveis. Procura depois caracterizar uma posição 
construcionista social que pretende uma coordenação da teoria de Piaget com a 
contribuição de Vygotsky através da lei geral do desenvolvimento cognitivo 
formulada por Vygotsky e do conceito de conflito socio-cognitivo. Bussi defende 
uma perspectiva de complementaridade aceitando o princípio (formulado por Steiner) 
de que a complementaridade requer o uso simultâneo de modelos descritivos que são 
teoricamente incompatíveis. Apresenta ainda um projecto em que procura analisar a 
actividade matemática dos alunos na aula do ensino primário adoptando uma 
perspectiva vygotskiana em que surgem como conceitos centrais as ideias de 
mediação e de ZDP. 

T. Gabay (1991) expõe a sua interpretação da teoria da actividade como 
instrumento teórico mais importante para analisar o desenvolvimento da 
aprendizagem e transforma essas ideias em propostas de ensino de que ressalta um 
elevado grau de estruturação e planeamento didáctico imbuído de uma rigidez 
aparentemente muito forte. 

Num outro grupo de trabalhos  apresentados neste congresso — D. Clements, P. 
Ernest, E. Dubinsky e J. Mason — são feitas referências esporádicas à teoria da 
actividade (fundamentalmente como algo que traz o aspecto social para discussão), a 
Vygotsky (principalmente no que se refere ao conceito de ZDP e aos aspectos 
relacionados com o desenvolvimento de conceitos científicos), ou a Vygotsky e Luria 
(incidindo sobre a natureza socio-histórica do pensamento humano). 

No entanto, parece ser o trabalho apresentado por G. Saxe que denota maior 
solidez em termos teóricos, ao tomar alguns elementos da abordagem piagetiana e 
integrar a perspectiva de Vygotsky. Saxe pretende usar o modelo, que apresenta e 
discute, para abordar "questões que revelem a relação complexa entre as formas 
culturais evolutivas e as actividades construtivas do indivíduo nas práticas culturais 
diárias" (1991b, p.230)5. 

 
Em 1992, o congresso PME XVI realiza-se nos Estados Unidos e não parece 

existir um tema aglutinador. Com um painel sobre Visualização e Pensamento 
Imagético, uma das sessões plenárias debruça-se sobre o professor (numa síntese 
muito interessante sobre a investigação acerca do professor relatada no PME desde o 
seu início que é incluída na conferência de Celia Hoyles (1992)) na busca de 

                                                 
5 Uma exposição detalhada do desenvolvimento deste modelo encontra-se no livro 
Culture and Cognitive Development — studies in mathematical understanding, Saxe 
(1991a). Uma utilização do modelo de Saxe na investigação sobre a actividade 
matemática dos alunos (e em particular sobre a emergência de motivos, a 
transformação de artefactos e a organização social da aula de Matemática) realizada 
em Portugal encontra-se em Santos (1996). 



 

 

perspectivas de investigação inovadoras e é aí que surge uma referência muito breve 
ao conceito de ZDP. 

Em relação às comunicações que são apresentadas é de salientar o trabalho de J. 
Adler (1992) que utiliza a teoria da actividade para abordar (numa metodologia de 
investigação-acção cuja pertinência é amplamente discutida) o desenvolvimento de 
um professor num curso de pós-graduação. Adler coloca algumas questões 
interessantes (nomeadamente, o que significa a ZDP na interacção global da aula) e 
sustenta, comentando sobre a opinião de Bussi (1991), "a fraqueza da teoria da 
actividade em relação com o processo de internalização da actividade colectiva e das 
condições do seu funcionamento na ZDP" (p. 46). 

K. Crawford (1992) analisa uma experiência de ensino que é inspirada, nos seus 
fundamentos, na teoria da actividade na tentativa de "aplicar as teorias da 
aprendizagem à formação de professores" (p.162). Crawford procura ligar o conceito 
de contexto e de setting de Lave (1988) à noção de actividade e ao conceito de 
operação de Leont'ev. 

Também Lynn Hart (1992) surge com uma investigação sobre professores e 
mudança em que expõe e discute o Atlanta Maths Project com o qual se pretende 
estudar os processos de mudança dos professores ao longo de quatro anos. Mas a 
utilização que faz de conceitos da abordagem em análise é muito incipiente, tal como 
acontece no caso de B. Dougherty (1992) cuja comunicação incide sobre a mesma 
temática e se refere ao Hawai Algebra Learning Project. 

R. Lins (1992) (sobre pensamento algébrico), J. Masingila (1992) (sobre 
problemas de aplicação), V. Santos et al (1992) (sobre formação de professores) e Y. 
Sekigushi (1992) (sobre problemas de demonstração) fazem igualmente referências 
superficiais à teoria de Luria, Vygotsky e Davidov mas não a utilizam nem discutem 
em profundidade. 

Neste congresso merece destaque a comunicação de S. Lerman (1992) que, sob 
o título "The function of language in radical constructivism: a vygotskian 
perspective", discute com grande pormenor as críticas que as posições construtivistas 
radicais lhe merecem relativamente ao papel da linguagem na cognição, concluindo 
que 

 
"o construtivismo radical tem muito a oferecer à investigação em 
educação matemática mas não possui uma interpretação adequada da 
interacção social precisamente porque o construtivismo radical se baseia 
numa visão piagetiana do papel da linguagem. Há muito a ganhar na 
visão vygotskiana em que a linguagem e o domínio social são primários e 
a intra-subjectividade é a internalização da intersubjectividade" (p.47). 
 



 

 

O congresso PME XVII realizado no Japão em 1993 teve como tema de 
incidência a relação entre os aspectos afectivos e os aspectos cognitivos da educação 
matemática, com contribuições neste domínio de Fou-Lai Lin, C. Comiti, N. Nohda, 
D. Tirosh e G. Leder. 

A par disto surgem cerca de 100 comunicações das quais nove se referem de 
alguma maneira à abordagem vygotskiana. Por uma lado regista-se um aumento de 
consistência nas linhas de trabalho de alguns investigadores tais como M. Bussi, G. 
Davis e M. Ohtani, surgindo por outro lado um grupo de investigadores que 
procuravam conciliar as perspectivas construtivistas com a linha vygotskiana (P. 
Cobb, P. Ernest e H. Murray et al), e, a exemplo de anos anteriores, outros 
investigadores claramente numa fase de contacto pontual com esta perspectiva (por 
exemplo, Ponte & Canavarro, 1993). 

M. Bussi (1993) apresenta uma experiência de ensino em que combina uma 
perspectiva histórica com a iniciação ao raciocínio geométrico e que é analisada 
através da utilização de alguns conceitos da linha vygotskiana: mediação (através de 
artefactos — ferramentas e símbolos), internalização, ZDP e apropriação. Bussi 
apresenta conclusões interessantes deste estudo (nomeadamente acerca da relevância 
da actividade não verbalizada e da apropriação de artefactos culturais mediada pelo 
adulto) e identifica duas questões centrais a partir das conclusões do estudo: qual o 
papel da actividade visual-táctil no desenvolvimento do pensamento geométrico 
avançado? como se caracteriza o papel do professor no que respeita à mediação 
cultural na aula de Matemática? 

M. Ohtani (1993) apresenta um trabalho extremamente interessante que assenta 
na teoria da actividade e em que descreve e interpreta a actividade matemática de dois 
alunos que trabalham em colaboração na resolução de problemas. Usando 
explicitamente a teoria da actividade para suportar o fundamento conceptual teórico, 
Ohtani discute um esquema de análise cujas unidades são hierarquicamente 
estruturadas (motivos e crenças, significado subjectivo ou sentido, trabalho 
matemático) e conclui que 

 
"os pressupostos do sujeito são as pedras basilares da sua actividade 
prática e o senso comum não é uma versão inferior do saber matemático. 
(...) A utilização de conhecimento de base não apenas proporciona 
resultados com sentido específico como também sustenta o sentido do 
indivíduo acerca das estruturas matemáticas através da normalização de 
discrepâncias que destruiriam a congruência da resposta com um tipo 
particular de objecto matemático" (p.260). 
 
G. Davis et al (1993) têm como objectivo elaborar um modelo que permita 

avaliar o envolvimento do aluno com a Matemática através da análise da sua forma 



 

 

de escrever matemática. Utilizam como bases teóricas por um lado o conceito de ZDP 
e a interligação entre desenvolvimento e aprendizagem, e por outro lado, a ligação 
entre linguagem e pensamento realizada "através de um processo de socialização do 
qual uma parte significativa é mediada pela aquisição de vocabulário" (p.184). No 
modelo de produção escrita que discutem, definem três níveis funcionais: um nível 
semântico básico que permite a compreensão do mundo e a expressão, um nível em 
que o acesso às palavras exige o recurso à memória, e um terceiro nível 
correspondente à utilização do vocabulário específico na produção de um texto. Neste 
modelo é valorizado o "envolvimento" do indivíduo como factor que integra os três 
níveis de produção escrita e que explica mudanças de nível. Estes autores mostram 
alguns exemplos interessantes como aquele em que os alunos utilizam palavras de 
uso corrente, "nós", na escrita matemática mas de uma forma muito distinta da que é 
realizada na escrita da vida diária, identificando uma ligação entre esta utilização e 
momentos relevantes de actividade reflexiva (Santos, 1996). 

Estes trabalhos têm de comum uma inspiração ou utilização muito forte e 
delimitada de conceitos da perspectiva vygotskiana na investigação. Como 
contraponto surgem os trabalhos que mostram uma preocupação de integração — ou 
de conciliação, tal como é referido por Santos (1996) — dos conceitos e perspectiva 
vygotskiana na perspectiva construtivista tradicional. 

 
"As descrições e tentativas de avaliação dos diferentes padrões de 
interacção social nesta comunicação são dadas na perspectiva da 
construção e não de re-construção do conhecimento" (Murray et al, 1993, 
p.74) 
 
E depois de citarem Vygotsky na explicação da ZDP, referem "(...) no entanto, 

nós circunscrevemos o papel do professor ao de facilitador, chairman, ou se 
necessário de advogado do diabo, e vemos o discurso matemático dos alunos como o 
veículo principal para a aprendizagem" (p.74). A interacção social é vista como algo 
que  

 
"(...) cria oportunidades para os alunos falarem sobre o seu pensamento e 
este falar encoraja a reflexão. (...) Os alunos aprendem, e aprendem uns 
com os outros, ouvindo e tentando fazer sentido dos procedimentos e 
conceitos que são explicitados" (p.75). 
 
Por outro lado, ao discutir a relação entre ferramentas culturais e aprendizagem 

da matemática, Cobb sublinha que 
 
"(...) argumentar que aprender a usar uma ferramenta cultural envolve 
construção activa conceptual e individual não é concerteza negar que as 



 

 

crianças fazem essas construções com a orientação do professor ao 
participar na prática matemática corrente da aula" (Cobb, 1993, p.220). 
 
Em Cobb (1993) é muito claro um certo distanciamento em relação a uma 

perspectiva socio-cultural quando afirma que  
 
"(...) a relação reflexiva entre a actividade individual e a prática 
matemática taken-as shared da comunidade da aula contrasta com a 
tendência dos teóricos socio-culturais para argumentarem que os 
processos sociais e culturais dirigem o pensamento individual" (p.220). 
 
Santos (1996) identifica aqui por um lado uma tentativa de coordenação de 

pontos de vista mas também uma quase procura de verificação empírica da teoria da 
actividade ou eventualmente da interpretação que dela é feita. A linguagem utilizada 
por Cobb denota uma forma de pensamento causal na relação indivíduo-sociedade 
contra a perspectiva dialéctica vygotskiana em que ambos se constróem e constituem 
mutuamente (Santos, 1996). Esta autora chama a atenção para a dificuldade da nossa 
tradição de pensamento (ocidental) em que a tendência (histórico-cultural) para 
procura de relações causais para a compreensão dos fenómenos é extremamente forte. 

Ernest (1993) demonstra na sua comunicação uma preocupação de ampliar a 
sua visão acerca da maneira como se encara a aprendizagem da Matemática. 

 
"Uma das forças desta abordagem (vygotskiana) é que é capaz de ter em 
conta as exigências da retórica da matemática escolar, algo que falta 
largamente na investigação da aprendizagem (...). Demasiadas vezes o 
estilo da Matemática é visto como sendo determinado logicamente pelo 
seu conteúdo conceptual, quando de facto representa um corpo de um tipo 
de convenções com a sua própria história e evolução" (p.245). 
 
Este tipo de posição denota o crescimento de uma corrente com fortes 

influências vygotskianas e que se reclama do construtivismo social, e onde 
eventualmente podemos adivinhar já uma ponta da linha orientada para a ideia de 
cognição situada: 

 
"[Esta comunicação] oferece uma síntese que combina uma construção de 
significado por parte do aprendiz, com as suas actividades simbólicas 
públicas, situada no contexto social da matemática escolar (Ernest, 1993, 
p.245). 
 
No Congresso PME XVIII, realizado em Lisboa em 1994, ganha forma e 

consistência a tendência mais interessante que procura aprofundar as ideias e tornar 
mais operacional a abordagem vygotskiana. E isto sucede não só ao nível de algumas 



 

 

comunicações mas também por via de um Grupo de Discussão que surge pela 
primeira vez com o título "Vygotskian research and mathematics learning" liderado 
por S. Lerman e K. Crawford. Neste grupo são discutidos os aspectos que 
caracterizam especificamente aquela abordagem e aprofundam-se os conceitos de 
mediação, actividade e pensamento dialéctico. O tema preparado para o Painel (que 
de alguma forma dá o tom do tema do congresso) era a história da Matemática e a 
aprendizagem nas suas perspectivas psicológicas, e é o próprio dinamizador do Painel 
(P. Ernest) que aborda o paralelismo entre o desenvolvimento cultural da Matemática 
e o desenvolvimento psicológico dos indivíduos, tornando saliente o papel de 
Vygotsky na elaboração do que chamou a lei genética  do desenvolvimento cognitivo. 

Parece assim vir a ganhar estatuto e aceitação esta abordagem na comunidade 
internacional de investigação em educação matemática, o que é também reflectido 
numa certa forma de alargamento das áreas em que a perspectiva socio-cultural é 
utilizada (Santos, 1996). De facto, sai-se do âmbito estrito das questões de 
aprendizagem dos alunos para o campo do desenvolvimento e da formação dos 
professores, como é o caso do trabalho apresentado por C. Breen et al. (1994). Breen 
parte da ideia de Gategno de que "apenas a awereness é educável" (p.137) e procura 
integrar na análise de um curso de formação de professores o conceito de Vygotsky 
de mediação (aplicado ao professor) e o valor e papel da interacção social na 
aprendizagem. Com base em dois estudos de caso, Breen procura articular as 
conclusões com o desenvolvimento social e político. 

Ao mesmo tempo surgem comunicações que ilustram um interesse crescente e 
uma preocupação cada vez maior em perceber em profundidade esta abordagem, 
através do seu confronto com conceitos mais tradicionais e mais estabelecidos na 
educação matemática. Trata-se de situações em que por um lado existe este confronto 
com outras perspectivas (que pode ser entendido como um esforço de pôr à prova as 
potencialidades da abordagem socio-cultural) e por outro lado se discute a pertinência 
e significado do construtivismo social na psicologia da educação matemática. Por 
exemplo, a comunicação de D. Clarke (1994) aborda a modelação do processo que 
designa coming to know através de metáforas tais como refracção/reflexão e 
negociação/arbitragem. Esta abordagem metafórica sustenta uma discussão muito 
pertinente sobre a necessidade de especificar mecanismos com os quais "uma 
interacção no domínio social [explique] uma correspondente perturbação no domínio 
cognitivo" (p.193). 

S. Lerman (1994) reflecte sobre a comparação de teorias alternativas na 
psicologia da aprendizagem (do construtivismo radical ao construcionismo social) 
através da discussão das metáforas que são utilizadas no seio dessas teorias para a 
mente (construção ou posicionamento), para o papel do professor (facilitador ou 



 

 

mediador) e para a aprendizagem (construção ou apropriação). Trata-se de uma 
discussão extremamente interessante e aglutinadora das ideias principais da 
perspectiva vygotskiana que marca de alguma maneira uma etapa no 
desenvolvimento desta perspectiva no PME. 

P. Ernest (1994a; 1994b) expõe e discute as características do que designa de 
construtivismo social reconhecendo explicitamente que se está num momento em que 
coexistem diversas interpretações daquela expressão e preparando-se implicitamente 
para algumas críticas à ideia de que se está a fugir da noção de construtivismo 
desenvolvida no âmbito da comunidade desde 1987. 

Estas parecem ser as posições mais fortes (e mais profundas) em relação ao 
conhecimento e discussão da perspectiva vygotskiana. Outras comunicações surgem 
no PME XVIII em que é feita alguma utilização de ideias daquela abordagem como é 
o caso de Z. Gooya (1994) e T. Schroeder (1994) que reconhecem a relevância que 
têm tido as ideias de Vygotsky na revisão da literatura que fazem mas não usam de 
facto aquelas ideias na sua investigação. 

K. Crawford (1994) continua a evidenciar uma adesão à tendência para abordar 
a investigação através duma perspectiva socio-cultural procurando agora caracterizá-
la e mostrar a independência em relação às posições construtivistas tradicionais, 
afirmando: 

 
"Tal como Vygotsky, e ao contrário da posição construtivista, não se 
pressupõe [neste estudo] uma dualidade cartesiana entre self e contexto, 
entre pensamento e acção, isto é, processos socio-culturais e cognitivos 
são interdependentes e interactivos" (p. 234). 
 
Vão também um pouco mais longe na utilização efectiva da perspectiva 

vygotskiana os trabalhos apresentados por V. Zack (1994), M, Mariotti (1994), R. 
Lins (1994) e M. Ohtani (1994). 

V. Zack apresenta uma aplicação vygotskiana na aula de Matemática 
identificando aquilo que os alunos consideram de mais útil e significativo nas 
explicações que recebem dos colegas. Utilizando o conceito de ZDP e a sua visão 
sobre o papel do professor e dos pares, Zack identificou seis categorias de ajuda: 
parâmetros dos problemas, informações, estratégias de resolução, conceitos 
matemáticos, ideias chave, abordagem alternativa. Esta autora apresenta no final um 
conjunto de questões e necessidades para futura investigação, nomeadamente no que 
respeita ao aprofundamento da caracterização das necessidades dos alunos com 
menos sucesso e do conhecimento acerca das formas como o significado matemático 
é partilhado entre os alunos. 



 

 

M. Mariotti (1994) faz utilização do conceito de apropriação de Vygotsky e 
Leont'ev e da noção de conceito científico de Vygotsky para analisar aspectos dos 
processo de definição em contexto geométrico e conclui sublinhando a importância 
das diversas vozes (na discussão) para a emergência de conflitos cognitivos, e da sua 
resolução, e do professor enquanto elemento mediador no processo de definição. 

R. Lins (1994) discute o modelo teórico de campos semânticos construído em 
fases anteriores do seu trabalho para a caracterização do pensamento algébrico. O 
suporte teórico do trabalho de Lins é constituído por este modelo em conjugação com 
as ideias de Vygotsky e Davydov sobre a actividade. 

M. Ohtani (1994) surge uma vez mais expondo o seu trabalho à discussão 
através duma abordagem integralmente enquadrada na teoria da actividade e 
propondo-se investigar a forma como a actividade matemática numa turma de 7º ano 
de escolaridade é mediada socio-culturalmente. Vygotsky e Bakhtin constituem os 
pilares fundamentais do seu esquema teórico com incidência especial para o conceito 
de "voz". Santos (1996) chama a atenção para um aspecto muito interessante do 
trabalho de Ohtani quando este autor apresenta as duas perspectivas (Vygotsky e 
Bakhtin) procurando clarificar o que as une e as distingue através da análise dos 
conceitos chave, nomeadamente mediação, internalização e apropriação. Através de 
um episódio extraído de uma aula de Matemática (que discute dando especial atenção 
às vozes do professor e dos alunos) procura caracterizar o processo de mediação 
socio-cultural na actividade matemática concluindo que "a actividade matemática na 
aula é caracterizada por uma supressão monológica feita por uma voz autoritária e 
não por uma dialogicidade de vozes" (p. 390). A melhor compreensão do 
funcionamento mental individual passa, segundo Ohtani, por um deslocamento para 
lá do indivíduo. No entanto, o autor alerta para a necessidade de se explorar a forma 
como uma organização monológica da actividade pode ser dominada no plano 
intermental, embora conferindo forma ao plano intramental do funcionamento. 

 
O Congresso PME XIX realizado no Brasil em 1995 confirma a crescente 

importância e oportunidade de uma linha de trabalho de natureza socio-cultural na 
investigação em educação matemática. Basta dizer que o tema aglutinador das 
sessões plenárias, painel e foruns era a abordagem socio-cultural da cognição. 

Duas sessões plenárias apresentaram contributos importantes desta abordagem 
embora reflectindo diferentes leituras de Vygotsky. J. Confrey (1995) apresenta os 
elementos teóricos da sua intervenção explicitando o papel fundamental que a teoria 
de Vygotsky teve no aprofundamento e reflexão que tem vindo a fazer sobre a "inter-
relação entre a experiência pessoal e as interacções sociais, entre as ferramentas e a 
linguagem" (p.4). Na sua apresentação utiliza como suporte para a discussão dois 



 

 

episódios de ensino e aprendizagem sobre o tema das fracções e proporções através 
dos quais argumenta sobre a questão do poder e da opressão que decorre da supressão 
da legítima diversidade de abordagens da Matemática pelos alunos. Examinando esta 
questão usa o conceito de voz numa perspectiva de que irradia uma foça notável e que 
Santos (1996) chama a atenção no que se refere ao seu enquadramento nas teorias 
feministas. 

Também numa sessão plenária, V. John-Steiner (1995) apresenta uma 
perspectiva vygotskiana sobre a discussão acerca de conceitos espontâneos e 
científicos. Esta autora sublinha algumas ideias fortes tais como (i) a existência de 
uma unidade dialéctica entre o social e o individual, (ii) a visão do desenvolvimento e 
da aprendizagem como tendo lugar em contextos significativos padronizados social e 
culturalmente, e (iii) a concepção de que a aprendizagem se situa nas relações entre 
indivíduos mutuamente dependentes. Os conceitos fundamentais desta abordagem 
considerados pela autora como mais relevantes para a educação matemática são 
analisados e discutidos em grande profundidade, nomeadamente, as ferramentas 
psicológicas e o seu papel na actividade mediada e a zona de desenvolvimento 
próximo a que acrescenta a noção de pluralismo cognitivo. John-Steiner (1995) 
afasta-se das posições construtivistas (mesmo das que se reclamam sociais) ao 
sublinhar a ideia de que "o domínio dos conceitos não é atingido através da 
construção individual mas constitui o resultado da actividade socialmente integrada e 
facilitada" (p.35). A discussão que faz acerca da relação entre os conceitos 
espontâneos e científicos é apoiada em exemplos de estudos mais recentes de 
Davydov, Maksimov e Sierpinska, que a autora aproveita para mostrar a pertinência 
desta questão no domínio da educação matemática. 

O forum mais conseguido neste congresso foi dedicado ao tema da relação entre 
cultura e conhecimento matemático. Diversas contribuições neste forum adoptaram 
uma perspectiva vygotskiana tomando por exemplo as relações entre aprendizagem e 
desenvolvimento, o papel mediador do professor, as funções cognitivas das 
ferramentas semióticas de mediação e a noção de actividade. 

Também o painel em que foi proposta a análise de um episódio que mostrava as 
interacções entre duas crianças e dois investigadores assistiu à adopção de posturas 
socio-culturais na sua análise por parte de M. Bussi (1995) (no que respeita à ideia de 
ZDP) e L. Meira (1995) (sobre a utilização e transformação de artefactos e sistemas 
de representação durante a actividade). 

Na sequência do que foi observado no ano anterior, este Congresso assistiu de 
novo a um alargamento de questões em estudo apoiadas (umas mais que outras) em 
ideias vygotskianas. É, por exemplo, o caso de J. Falcão (1995) ao analisar a 



 

 

utilização de um artefacto cultural familiar tal como a balança de pratos como meio 
de passagem para a representação simbólica algébrica nas equações. 

O trabalho dos alunos em grupo (trabalho cooperativo e colaborativo) e a 
interacção entre os pares e o professor é uma dos temas de investigação em que surge 
uma grande utilização de esquemas conceptuais de natureza socio-cultural recorrendo 
os autores habitualmente ao conceito de ZDP (por exemplo, K. Brodie (1995), V. 
Zack (1995), B. Hudson (1995)). 

Pode identificar-se um outro grupo de comunicações que seguem uma via 
vygotskiana em torno de questões que surgem pela primeira vez. Por exemplo, J. 
Adler (1995) apresenta um trabalho com fortes ligações ao seu contexto socio-
cultural de origem (a África do Sul) e adere a uma teoria social da mente apoiando-se 
em conceitos de Vygotsky (mediação e ZDP) numa perspectiva wertschiana. D. 
Newman (1995) aborda questões de natureza epistemológica procurando interligar 
uma perspectiva fenomenológica com a teoria da actividade e discutindo a 
necessidade de modificar "o motivo de toda a actividade denominada Educação 
Matemática e não apenas alguns métodos usados para ensinar alguns tópicos" 
(p.225). 

A tendência de busca de uma posição que permita a coexistência entre a 
abordagem construtivista (tal como formulada por exemplo por von Glasersfeld e 
operacionalizada por autores como Cobb) com as ideias da linha vygotskiana, 
continua a manifestar-se num número significativo de trabalhos interessantes em que 
se percebe um esforço de aprofundamento e apropriação de ideias. É por exemplo o 
caso de S. Magina (1995) (visão do aspecto figurativo do saber subordinado ao 
aspecto operativo, de Piaget, e as ideias de ZDP e de distinção de conceitos 
científicos e espontâneos, de Vygotsky), e de R. Garutti et al (1995) autores que 
assumem explicitamente uma abordagem em que procuram a utilização de ideias 
vygotskianas como complementares a uma perspectiva construtivista. Santos (1996) 
faz notar que estes autores salientam que a análise do comportamento dos alunos é 
feita segundo uma abordagem construtivista mas indicam que uma das questões a que 
dão mais importância na investigação que relatam é o papel de mediação cultural do 
professor, revelando uma grande preocupação em salientar a coerência entre 
diferentes perspectivas. 

 
Em 1996 realiza-se o congresso PME XX em Espanha. O tema central do 

congresso era a linguagem na educação matemática. Luria e Vygotsky são trazidos a 
terreno no domínio da relação entre linguagem e desenvolvimento cognitivo pela mão 
de T. Nunes. 



 

 

Ao nível das comunicações que relatam a investigação que vai sendo feita um 
pouco por todo o mundo, surgem diversos trabalhos — não só mais como mais bem 
estruturados e indo mais longe na discussão dos elementos teóricos. Surgem 
igualmente diversos trabalhos em que uma interpretação de tipo causal acerca da 
influência das interacções sociais na actividade cognitiva dos indivíduos é 
explicitamente formulada. 

Denotando uma profundidade assinalável na utilização das perspectivas 
vygotskianas, encontram-se algumas comunicações que dão conta de estudos em 
curso sobre temas diversos e em que se continua a procurar de algum modo articular 
essas perspectivas com o construtivismo e em particular com as teorias de Piaget. Por 
exemplo, S. Berenson e D. Vidakovic (1996) referem "a perspectiva construtivista da 
sala de aula de matemática em que o professor e os alunos medeiam os significados 
das palavras, símbolos e situações" (p.75). Estas autoras procuram relacionar o 
significado conferido pelos alunos às palavras com o desenvolvimento de conceitos 
de divisão e concluem (aparentemente numa perspectiva que aponta para uma ideia 
de validação da teoria) que existe uma certa forma de associação entre as palavras 
que os alunos utilizam e os conceitos inscritos na ideia (e nos procedimentos) da 
divisão.  

C. Garcia (1996) assume uma perspectiva claramente de complementaridade ao 
estudar a evolução de "imagens conceptuais" na aprendizagem das noções de limite e 
continuidade e, depois de referir que usará as ideias de Piaget para abordar a questão 
da mudança conceptual, escreve: 

 
"Nós complementamos a abordagem ontogénica juntando a abordagem 
socio-cultural de Vygotsky, tendo em atenção as actualizações de 
Habermas e Wetsch, e dando especial papel aos conceitos de acção 
mediada, instrumentos de medida, e zona de desenvolvimento próximo" 
(p.290). 
 
E. Nardi (1996) é uma investigadora que, embora aparentemente colocando-se 

numa posição construtivista, foge rapidamente na análise que faz para um campo 
conceptual de natureza socio-cultural. Tomando como princípio que "a aprendizagem 
não é vista como isolada num vácuo cognitivo mas está integrada num contexto 
social" (p.51), analisa os processos de raciocínio conducentes à abstracção em alunos 
com pouca experiência matemática. É interessante referir as suas conclusões 
principais:  

 
"(...) os tutores [professores] parecem ter um papel chave como 
mediadores de comportamento cultural apropriado: eles ilustram o poder 
da linguagem ao demonstrar uma conjectura matemática e fornecem 
alternativas relevantes para os argumentos do estudante de matemática. 



 

 

(...) As suas preocupações de natureza metamatemática acerca da validade 
dos argumentos usados [na demonstração] podem ser vistas como sinais 
da emergência da tomada de consciência matemática formal" (p.58). 
 
M. Ohtani (1996) apresenta a evolução do seu trabalho agora mais centrado na 

questão dos direitos de participação e das políticas de representação que são tomados 
como objecto de análise numa perspectiva socio-cultural em que a actividade 
matemática escolar é referida como "sociomatemática". Conduzindo a investigação 
numa vertente em que os aspectos etnográficos são agora mais nítidos, Ohtani dá 
atenção especial aos processos de formação e revisão de definições e à introdução de 
condições na actividade matemática. A sua conclusão nesta fase aponta a ideia de que 
"a definição matemática e as condições operam como instrumentos sociais e com 
consequências múltiplas  na coordenação e sustentação da interacção social na sala de 
aula" (p.78). 

Um outro trabalho, que revela um aprofundamento teórico muito interessante, é 
apresentado por A. Vile e S. Lerman (1996) e incide sobre uma perspectiva semiótica 
vygotskiana do desenvolvimento em que ocupa um papel central o conceito de 
interpretante— "signo dinâmico que representa o significado do indivíduo a respeito 
do seu sistema de experiências no qual uma dada acção semiótica é inserida" (p.396). 
Os autores apresentam o exemplo do sinal de igual (=) analisando a forma como os 
alunos interpretam a resolução de uma equação do 1º grau em que aquele sinal tem 
um papel importante. A forma como relacionam o conceito de interpretante — como 
espaço em que intra e inter-subjectividade se encontram — com o desenvolvimento 
de conceitos científicos, denota um enorme grau de aprofundamento teórico destes 
conceitos. Nas implicações que apresentam avançam em dois níveis: 

 
"(...) A um nível macro, a semiótica do desenvolvimento dá suporte a uma 
visão socio-cultural da matemática  e situa firmemente o processo de 
construção de significado na comunicação tornando central nesta acção o 
conceito de signo. A nível micro aquela perspectiva oferece um toolkit  e 
um vocabulário que se poderá tornar útil na clarificação dos processos de 
construção de significados em domínios específicos [da matemática]" 
(p.400). 
 
Continuam a aparecer relatos de trabalhos em que as referências a conceitos da 

perspectiva socio-cultural ou apenas têm um papel muito secundário servindo para 
dar ao leitor um certo panorama acerca das convicções do investigador e, nalguns 
casos, algum sabor à apresentação da investigação, ou constituem um enquadramento 
que se adivinha que o autor procura operacionalizar mas que de facto não é usado 
nem na análise nem na discussão de resultados. É o caso por exemplo de T. Redden 
(1996) (sobre a relação entre a linguagem natural e a notação simbólica nos processos 



 

 

de descrição de regularidades), S. Gordon et al (1996) (sobre a análise das 
concepções de alunos de psicologia acerca de um curso de estatística), e T. Rojano e 
R. Sutherland (1996) (sobre a influência da cultura da escola nas formas de resolver 
problemas em álgebra, olhada como efeito da cultura da escola numa tentativa pouco 
conseguida de discutir em conjunto Vygotsky e Lave). Estas autoras formulam um 
pouco melhor numa outra comunicação (Sutherland & Rojano, 1996) algumas das 
possíveis ligações entre a perspectiva da aprendizagem situada de Lave (e em 
particular do conceito de recurso estruturante) com o conceito de mediação de 
Vygotsky no âmbito da análise do papel da folha de cálculo na modelação 
matemática. É também a este nível que se coloca a preocupação de L. Jones (1996) de 
integrar as ideias de Vygotsky com ideias de J. Lave ao analisar o que designa de 
conflito de culturas na aprendizagem da matemática em crianças da Somália e de 
Inglaterra.  

D. Hewitt (1996) analisa o processo de desenvolvimento da fluência em 
matemática (relativa a acções de nível automatizado) usando o conceito de 
funcionalização (inspirado em Gattegno) e a ideia de que existem níveis de 
subordinação na actividade, utilizando argumentos de Vygotsky neste sentido. 

Um pouco mais longe na formulação teórica do contributo da perspectiva 
vygotskiana vão B. Graves e V. Zack (1996) ao analisar o papel das práticas 
discursivas em alunos do 5º ano de escolaridade na mediação dos seus processos de 
raciocínio em trabalho colaborativo na aula de matemática. Estas autoras conferem 
papel central na sua investigação aos conceitos de signo (palavra, diagrama, notação 
algébrica) e adoptam a premissa de que "a comunicação, a actividade e a 
representação são mutuamente constitutivas" (p.27). 

Bastante mais completa é a análise feita por B. Hudson (1996) acerca do 
desenvolvimento da compreensão por parte dos alunos em trabalho de grupo com 
utilização de meios multimédia. Hudson importa influências de diversos autores, 
ocupando Vygotsky um papel relevante, e chama a atenção para a importância do 
conceito de "co-construção" como mecanismo de mudança conceptual (para além de 
referir os conceitos de internalização, ZDP, discurso egocêntrico e conceitos 
científicos e espontâneos como importantes no seu trabalho). Estando em análise os 
processos de colaboração entre os alunos, Hudson utiliza como esquema conceptual 
para essa análise, por um lado, "a micro-análise de conteúdo do discurso dos alunos" 
(p.93) e, por outro, "a forma como a estrutura pragmática da conversação resulta na 
construção de saber partilhado" (p.93). 

A este mesmo nível encontramos dois trabalhos que procuram analisar a 
construção de significado matemático. L. Meira (1996) debruça-se sobre a actividade 
algébrica dos alunos e a forma como eles geram significado para os problemas 



 

 

algébricos. Meira caracteriza a actividade algébrica dos alunos a partir de ideias da 
teoria da actividade de Leont'ev (como, por exemplo, a noção de motivo), de 
Vygotsky (mediação, ZDP) e integra noções de Lave e Wenger (1991) 
nomeadamente colocando a ideia de significado não como um produto cognitivo mas 
algo que emerge socio-historicamente em comunidades de prática.  

Numa perspectiva próxima desta, J. Matos e S. Carreira (1996) apresentam a 
análise da actividade dos alunos ao lidar com um problema de modelação matemática 
com utilização de computadores em que os conceitos de significado, mediação e de 
voz são integrados a partir das ideias de Vygotsky e Wertsch (1991). Esta abordagem 
é integrada numa concepção de cognição situada na linha de J. Lave e serve a 
discussão de um episódio que conduz à conclusão de que "os modelos dos alunos são 
mediados pelas suas interpretações específicas e pela actividade dialógica, bem como 
pelas ferramentas matemáticas, tecnológicas e simbólicas [que utilizam]" (p. 345). 

É importante ainda referir uma comunicação em que K. Jones (1996) analisa o 
processo de apropriação (comimg to know) da ideia de dependência funcional num 
ambiente computacional baseado no programa Cabri. Salientando a complexidade 
deste processo de apropriação, Jones assume que a compreensão desse processo não 
pode ser analisada desligando o processo de aprendizagem do seu ambiente social. 
Usando uma interpretação wertschiana de Vygotsky que passa pela ideia de que "as 
acções humanas tipicamente empregam 'meios mediacionais' tais como ferramentas e 
linguagem, e que estes meios dão forma à acção em aspectos essenciais" (p.146), 
Jones incide fundamentalmente sobre os conceitos de voz e de ventriloquismo 
discutidos por Wertsch (1991). No entanto, Jones aponta limitações a certas 
interpretações de Vygotsky (a propósito das quais cita J. Confrey), nomeadamente a 
ideia de que "a teoria vygotskiana (ou a sua interpretação) pode encorajar o 
negligenciar ou desvalorizar de actividades concretas" (p.146) e sugere que "os 
defensores (ou intérpretes) da teoria de Vygotsky focam-se (e privilegiam) a 
linguagem em detrimento de outras formas de interacção intelectual" (p.146). Jones 
parece identificar-se com uma posição de compromisso entre os vygotskianos e 
posições de natureza vincadamente construtivista como mostra citando Cobb quando 
este afirma que "é impossível compreender como é que os alunos poderiam construir 
um legado intelectual que levou milénios a criar sem compreender como é que os 
seus processos de negociação e utilização de meios simbólicos suporta o seu 
desenvolvimento matemático". 

É assim interessante verificar como neste congresso se consolida a perspectiva 
vygotskiana através de numerosas investigações que revelam um aprofundamento 
teórico muito assinalável, ilustrado por diversas comunicações que são muito 
discutidas. Ao mesmo tempo surge com mais nitidez (embora ainda pouco 



 

 

consistente) uma tentativa de articular uma perspectiva em que a actividade 
matemática dos alunos é ligada ao desenvolvimento da cognição entendida como 
situada (em que surgem conceitos como comunidade de prática, contexto, recurso 
estruturante, participação) na linha de J. Lave, com a teoria de actividade e os 
conceitos mais centrais (nomeadamente o de mediação e de ZDP) na linha de 
Vygotsky. 

 
Questões emergentes 
Procurarei agora fazer um balanço geral e apontar as tendências que podemos 
vislumbrar neste terreno de investigação. Deliberadamente não irei categorizar as 
investigações referidas por temas, profundidade ou usando qualquer outro critério, 
procurando antes identificar questões emergentes destes trabalhos. Irei colocando 
para reflexão algumas questões que me parecem, por um lado pertinentes face ao 
estado actual do desenvolvimento da investigação em educação matemática, e por 
outro lado constituem dados interessantes para se poder olhar (noutro momento) para 
a investigação que se tem feito em Portugal. 

 
(i) Em primeiro lugar é importante registar a tendência crescente no PME (de 

1986 a 1996) no reconhecimento da importância da análise da actividade matemática 
escolar enquanto fenómeno social e culturalmente situado. 

 
(ii) Da análise do tipo de conteúdo dos trabalhos apresentados nos congressos 

PME de 1986 a 1996, que se baseiam de alguma forma numa perspectiva socio-
cultural, podemos concluir que existem diversos conceitos que são sistematicamente 
utilizados por diferentes investigadores: 

- a ligação entre aprendizagem e desenvolvimento; 
- a mediação cultural semiótica e de artefactos; 
- a ZDP; 
- a distinção entre conceitos científicos e espontâneos; 
- a intersubjectividade. 
- a preocupação de conciliação de Vygotsky com o construtivismo. 
Mas com que força e profundidade tem sido trazida uma perspectiva 

vygotskiana na investigação? Há aqui diversos pontos a focar. Por um lado, parece 
haver alguma dificuldade em agarrar a teoria de Vygotsky. Por exemplo, em diversos 
casos os conceitos parece não serem captados propriamente no sentido vygotskiano 
sendo colocados com um significado mais próximo do sentido comum das palavras. É 
por exemplo o caso da discussão do papel mediador do professor em termos do que 
está no meio de, isto é, um mediador para alguma coisa (algo que está entre a 



 

 

interacção dos alunos ou entre estes e os conceitos) em vez de um mediador com que 
o aluno pensa (algo que tem e com o qual pensa), como por exemplo, a forma como o 
professor fala. 

Por outro lado, mesmo nos artigos em que as ideias são mais aprofundadas é em 
diversos deles saliente um certo desgarramento dos diversos conceitos que suportam 
a perspectiva vygotskiana. É importante referir que o conceito de ZDP constitui um 
elemento de ligação importantíssimo na teoria de Vygotsky que pode ser uma porta 
de entrada por parte dos investigadores em educação matemática (conquanto não se 
fique pela porta de entrada sem conhecer o interior do edifício). Minick (1987) 
identificou três fases distintas no desenvolvimento do pensamento de Vygotsky. A 
primeira fase coloca o ênfase na actividade mediada por signos focando-se em 
primeiro lugar nos indivíduos em ambientes experimentais; a segunda fase 
concentrou-se no desenvolvimento de sistemas psicológicos inter-funcionais e no 
significados da palavra como unidade de análise chave; a terceira fase tornou saliente 
a importância de situar os indivíduos em sistemas sociais específicos de interacções. 
Foi nesta última fase, pouco tempo antes da sua morte, que Vygotsky propôs o 
conceito de ZDP. Este conceito deve ser pensado como mais do que uma heurística 
pedagógica; trata-se de um constructo teórico chave cuja mensagem básica é a 
interdependência entre o processo de desenvolvimento da criança e os recursos 
socialmente relevantes para esse desenvolvimento (Veer & Valsiner, 1991). 

 
(iii) Outra questão que surge como muito importante diz respeito às formas que 

reveste o uso da abordagem vygotskiana na investigação. Um traço importante é o 
modo causal como os conceitos parecem ser usados pelo que é pertinente sublinhar 
uma distinção entre um modo causal e um modo constitutivo na análise da influência 
dos factores sociais na cognição em diferentes teorias de desenvolvimento. Parece 
haver de facto uma colocação das ideias de Vygotsky ao serviço das duas formas de 
encarar o papel da teoria da actividade e dos conceitos usados. Está uma vez mais 
presente a tradição ocidental na forma de encarar os fenómenos através do 
pensamento causal e justifica de alguma maneira a dificuldade (de natureza 
fundamentalmente cultural) dos educadores matemáticos ocidentais em lerem e 
integrarem Vygotsky. 

 
(iv) Que áreas ou tópicos de investigação têm sido objecto de análise nesta 

perspectiva e o que parece surgir como prometedor? Já sugeri que é notória uma 
necessidade de aprofundamento e discussão teórica das ideias de Vygotsky. Há assim 
muito trabalho de casa a fazer. Mas aqui poderão coexistir diversos factores. Por um 
lado, as necessidades que vão sendo identificadas no domínio da investigação em 



 

 

educação matemática de que é um exemplo o estudo da aprendizagem e 
desenvolvimento profissional do professor e do papel e formação do professor de 
matemática. Trata-se de um domínio de trabalho que começa a ser activamente 
trabalhado nos últimos seis ou sete anos e em que parecem emergir algumas 
tendências de abordagem na linha da teoria de Vygotsky. 

Parecem assim surgir temas de trabalho em que a perspectiva vygotskiana 
constitui uma ferramenta apropriada num certo paradigma de investigação, sendo a 
formulação dos problemas fortemente integrada pela abordagem teórica. É o caso da 
análise dos sistemas de representação no desenvolvimento do pensamento algébrico e 
geométrico, a procura de sentido matemático, o discurso e a escrita na aula de 
Matemática, a relação Matemática-poder (Santos, 1996). 

É assim importante notar que as próprias ferramentas conceptuais da 
abordagem socio-cultural (teoria da actividade, conceitos como mediação, ZDP, etc) 
proporcionam ou convidam ao aumento da ênfase no estudo dos problemas ligados 
por exemplo ao trabalho de grupo, à aprendizagem cooperativa e colaborativa, à 
interacção professor-aluno, ao papel da linguagem, etc, isto é, à análise da actividade 
matemática escolar e à sua relação com a aprendizagem e o desenvolvimento (dos 
alunos e do professor). 

 
(v) Como é que a comunidade de investigação em educação matemática está a 

apropriar a teoria de Vygotsky? É importante referir que aquilo que está subjacente às 
posições de Vygotsky difere de várias maneiras das posições psicológicas e 
filosóficas da comunidade de educação matemática. Em particular, Vygotsky desafia 
a centralidade do indivíduo na construção de sentido e significado e insiste na 
concepção ontogénica social da tomada de consciência. Ao identificar o significado 
como a unidade de análise na psicologia, Vygotsky oferece um programa alternativo 
focado no ambiente socio-cultural em que as crianças crescem, nas ferramentas (quer 
físicas quer psicológicas), que medeiam a experiência e na internalização (Toomela, 
1996)  como processo pelo qual o plano interno da consciência é formado. Esta 
posição transcende as dualidades clássicas cartesianas tais como eu/outro, 
mente/corpo, sentir/pensar e sujeito/objecto. O método historico-cultural que 
Vygotsky propõe difere significativamente das metodologias predominantes que 
tipicamente se focam numa parte da situação de aprendizagem. Vygotsky insiste no 
estudo dialéctico do que poderia chamar actividades globais, sustentando uma 
abordagem holística, não atomizada, da aprendizagem. Mas Vygotsky propôs a 
partição dessa globalidade no que chamou 'unidades' (Vygotsky, 1978). Ao contrário 
dos elementos atomísticos, as unidades designam algo que contém todas as 
características básicas do global. A unidade é por isso uma parte irredutível do 



 

 

conjunto. E recordo que Vygotsky propôs a ideia de significado como unidade de 
análise chave. 

 
(vi) Que relações podemos identificar entre as posições construtivistas radicais 

e as perspectivas vygotskianas? Os construtivistas radicais e os investigadores da 
teoria da actividade partilham a rejeição da ideia de conhecimento como algo que é 
transmitido; mas diferem radicalmente num ponto crucial que é a importância que 
atribuem à mediação social da aprendizagem. Os construtivistas radicais parecem 
preocupar-se em mostrar as interligações (e no fundo consolidar de alguma forma a 
sua posição e recuperar de algumas críticas fundamentais) através de uma 
interpretação de Vygotsky que já não conseguem ignorar. Podemos interrogar-nos 
sobre o papel desta tensão entre construtivistas radicais e vygotskianos no 
desenvolvimento da investigação6. Mas os autores vygotskianos preocupam-se em 
aprofundar aspectos como a mediação, a intersubjectividade, a ZDP, as relações entre 
conceitos científicos e conceitos espontâneos e tornar mais utilizáveis estes 
constructos na investigação. Resta saber até que ponto é que este método de 
abordagem tem conseguido tornar mais utilizáveis os resultados da investigação no 
desenvolvimento da própria investigação, isto é, como e o quê reverte para dentro do 
trabalho da própria comunidade de educação matemática. Esse balanço está por fazer. 

 
(vii) Como estão presentes os aspectos culturais na investigação em educação 

matemática? Os aspectos mais directamente ou especificamente ligados à cultura (por 
exemplo, a transformação de artefactos culturais em artefactos matemáticos) parecem 
pouco presentes na investigação; as preocupações que se reflectem por exemplo no 
grupo de trabalho do PME sobre Cultural aspects of mathematics learning (conduzido 
durante alguns anos por B. Denys) sugerem elementos mais externos e menos ligados 
ao desenvolvimento matemático dos alunos ou ao desenvolvimento profissional dos 
professores; seria certamente interessante, e também relevante em termos de 
investigação, tomar uma perspectiva de cariz mais cultural (por via de uma 
perspectiva antropológica) e procurar a sua articulação com a perspectiva 
vygotskiana. 

 
(viii) Parece emergir no PME ao longo dos últimos dois ou três anos uma linha 

que se apoia numa perspectiva situada da cognição7 olhando as ferramentas, 

                                                 
6 A respeito deste tipo de tensão na vertente Piaget versus Vygotsky vale a pena 
reflectir sobre a perspectiva de Valsiner (1996) no editorial que escreve sob o título 
One hundred years: a constructive jubilee celebration for Lev Vygotsky and Jean 
Piaget. 
7 Embora esta questão não seja objecto de análise neste trabalho, há indicações deste 



 

 

artefactos, recursos, as comunidades de prática, nos contextos da prática social mas 
tendo como suporte conceptual ainda a teoria da actividade e outros conceitos 
vygotskianos. Por outro lado, começam a surgir propostas no sentido de se considerar 
um novo paradigma nas ciências da cognição, uma visão designada de 
'enactive/embodied cognition' (Núnez et al, 1996). Esta perspectiva vê a cognição 
como um fenómeno biológico, ecológico e corporalmente inscrito (Varela et al, 1989) 
que é realizado através de um processo de auto-determinação entre os organismos nas 
suas comunidades e o meio no qual existem. Esta perspectiva surge integrada com a 
noção de que as ideias matemáticas são apropriadas através de sistemas de metáforas 
e metonímias conceptuais. Que eco é que têm nesta perspectiva as ideias de 
Vygotsky? 

 
(ix) A progressiva descoberta e apropriação das perspectivas vygotskianas por 

parte dos educadores matemáticos não tem em geral uma ligação explícita com as 
metodologias de investigação que são usadas; que direcções vai seguir, o que se vai 
consolidar neste campo? que valor atribuir a ensaios de validação das teorias 
vygotskianas através dos métodos tradicionais das ciências humanas? que esforços 
metodológicos e conceptuais nos exige a abordagem vygotskiana na investigação em 
educação matemática? 

 
(x) O que reverte da investigação conduzida na perspectiva vygotskiana para as 

questões do ensino da matemática? e inclusivamente, em que aspectos é que a 
investigação em torno do professor como profissional pode beneficiar deste tipo de 
abordagem? É importante notar que Vygotsky olhou a educação não apenas como 
central no desenvolvimento cognitivo mas essencial na actividade socio-cultural. Isto 
é, para Vygotsky, a capacidade de ensinar e de beneficiar de instrução é um atributo 
fundamental dos seres humanos. 

 
Para Vygotsky a escola representa o melhor 'laboratório cultural' para estudar a 

cognição dado que se trata de um ambiente social especificamente preparado para 
modificar o pensamento. Vygotsky deu ênfase particular à organização social da 
instrução escrevendo acerca da forma única de cooperação entre a criança e o adulto 
que constitui o elemento central do processo educativo. Segundo Moll (1990),  

 
"dado o ênfase de Vygotsky no contexto social do pensamento, o estudo 
da mudança educacional tem grande significância teórica e metodológica 
no âmbito desta abordagem. Ele representa a reorganização de um 
sistema social chave, e dos modos de discurso associados, com potenciais 

                                                                                                                                           
fenómeno como mostra claramente a análise feita por Santos (1996). 



 

 

consequências para o desenvolvimento de novas formas de pensamento" 
(p.2) 
 
Bruner (1985) refere que a teoria do desenvolvimento de Vygotsky é 

simultaneamente uma teoria da educação, mas a educação — ela própria constituindo 
uma actividade determinada socio-historicamnte — mudou radicalmente desde os 
tempos de Vygotsky. Devemos questionarmo-nos sobre o contributo das ideias de 
Vygotsky sobre questões actuais da educação tais como a equidade, a formação dos 
professores, a tecnologia, etc. Mas não devemos perder de vista que uma abordagem 
vygotskiana da educação deve não só analisar o ensino e a aprendizagem como parte 
das práticas instrucionais mas criar actividades fundamentalmente novas. Por outras 
palavras, produzir aprendizagem facilitando novas formas de mediação. O poder das 
ideias de Vygotsky está naquilo que representam como teoria de possibilidades. O 
constructo ZDP lembra-nos bem que nada é 'natural' nos ambientes educacionais; 
trata-se de ambientes que são criações sociais, constituídos socialmente e por isso 
podem ser mudados socialmente. Mostra-nos como é fácil subestimar as capacidades 
de alunos e professores quando os analisamos de forma isolada em ambientes 
altamente constrangedores e aponta-nos a importância da utilização de recursos 
sociais e culturais que representam as nossas ferramentas primárias para mediar e 
promover a mudança (Moll, 1990). 
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Resumo 
Nos últimos dez anos tem estado presente na investigação em educação matemática 
(e de forma crescente) uma perspectiva que se assume de natureza socio-cultural, 
inspirada fundamentalmente em Vygotsky e nalguns autores nesta mesma linha. Este 
movimento de apropriação de ferramentas conceptuais originárias do campo da 
Psicologia, por parte dos educadores matemáticos com vista à análise de diversos 
problemas de investigação sobre o ensino e aprendizagem matemática é visível por 



 

 

exemplo nos relatórios que são apresentados anualmente no congresso do 
International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). 
A partir de uma análise dos trabalhos mais significativos divulgados nos últimos dez 
anos através do grupo PME, nesta comunicação são colocadas à discussão algumas 
questões acerca do papel que a abordagem socio-cultural inspirada em Vygotsky tem 
tido na evolução da investigação em educação matemática e é traçado um quadro 
das tendências actuais. 

 
Abstract 
In the past ten years a sociocultural perspective which draws mainly from the ideas 
of Vygostky and other authors in the same area has been present in the field of 
research in mathematics education. This movement of appropriation of conceptual 
tools from the domain of Psychology by authors in mathematics education for the 
analysis of problems of teaching and learning mathematics is most visible for 
example in the reports annualy presented at the conferences of the International 
Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). 
From the analysis of the most significant pieces of research presented in the last ten 
years in the PME conferences, in this paper I discuss relevant questions on the role of 
the vygostkian sociocultural approach in the evolution of the research in mathematics 
education and I put to front the present trends. 
 
Résumé 
Dans les dix années derniers, une perspective socio-culturelle, avec des liaisions très 
fortes à Vygotsky, est de plus en plus presente dans les travaux de recherche en 
education mathématique. Ce mouvement d’apropriation des utils conceptuels de la 
Psychologie de la part des educateurs mathématiques, pour l’analyse de plusieurs 
problèmes de l’enseignment des mathématiques, c’est visible, par example, dans les 
comunications présentées dans les Congrés annuels du Groupe Internationalle pour 
la Psychologie de l’Éducation Mathématique (PME). 
A partir d’une analyse des travaux les plus representatifs qui sont publiés dans les 
derniers dix années, atravers du Groupe PME, se questione et se discute dans cet 
article l’évolution et le rôle d’ une perspective socio-culturelle  dans la recherche en 
education mathématique et se presente un cadre des tendences actuelles. 
 


