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RESUMO 
 
O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo preliminar sobre o campo da 
Neurociência Cognitiva nos Cursos de Licenciatura em Matemática de Sergipe/BR. Num 
segundo momento, apresentar uma proposta de incorporação das teorias neurocientíficas por 
meio de uma Engenharia Neurodidática concebida por Fonseca (2012 a). Este estudo foi 
alicerçado nas teorias da Neurociência Cognitiva, priorizando-se os achados de Gazzaniga et 
al. (2006), Sternberg (2010), Cosenza et al. (2011), Willingham (2011) e Luria (1981). Para 
tanto, realizou-se uma análise comparativa entre as matrizes curriculares das quatro 
Instituições de Ensino Superior de Sergipe, em busca de elementos da Neurociência Cognitiva 
que auxiliassem na Aprendizagem Matemática. Por último, sugerimos um roteiro para a 
elaboração de uma Engenharia Neurodidática para fundamentar a atividade docente na área de 
Matemática. 

 
 

PALAVRAS-CHAVES: Neurociência Cognitiva; Licenciatura em Matemática; Engenharia 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to develop a preliminary study on the field of Cognitive 
Neuroscience in the Courses in Mathematics in Sergipe/Brazil. In a second approach, it is 
intended to propose a merging of neuroscientific theories through a Neurodidactical 
Engineering as conceived by Fonseca (2012a). It was built upon the theories of Cognitive 
Neuroscience prioritizing the findings of Gazzaniga et al. (2006), Sternberg (2010), Cosenza et 
al. (2011), Willingham (2011) and Luria (1981). A comparative analysis of the curricula of the 
four higher education institutions of Sergipe was conducted, in search of the elements of 
Cognitive Neuroscience that could help Mathematical Apprenticeship. Furthermore, we suggest 
a roadmap for the elaboration of a Neurodidactical Engineering to support teaching activities in 
the area of Mathematics. 
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Introdução: Panorama inicial   sobre  o   comportamento   manifesto,  Aprendizagem   

   Matemática e a prática docente. 
 

No Ensino Básico, a sala de aula de Matemática é palco de delicadas situações 

comportamentais entre alunos e professores, que, segundo Fonseca (2011), também podem 

ser explicadas pelo fenômeno da transferência em Freud. Conforme o autor, a ausência de 

princípios fundamentais de Psicanálise que são utilizados para compreender o comportamento 

manifesto, muitas vezes envolve o professor de Matemática em uma atmosfera contagiada de 

elementos ou dados difíceis de serem articulados em prol do reestabelecimento de um clima 

favorável à Aprendizagem Matemática. 

Isto posto, sabe-se que o comportamento manifesto ou aquele apresentado pelas 

pessoas tem sido alvo das pesquisas e intrigado cientistas, de um modo geral, na área da 

Psicologia que, segundo Gazzaniga et al. (2006), tem se utilizado das Teorias 

Comportamentais, Teorias Psicodinâmicas, Teorias Cognitivas e, mais recentemente, das 

Teorias Neurocientíficas, especificamente, as Teorias da Neurociência Cognitiva para 

compreendê-lo. 

Por outro lado, quando essas pessoas são reunidas em uma sala de aula, em 

particular, de Matemática, também tem preocupado, de acordo com Fonseca (2012 a), alguns 

professores e suas respectivas práticas docentes. Neste sentido, caso o desempenho da 

aprendizagem dos alunos não alcance os objetivos esperados, pode-se levantar as seguintes 

questões: Por que os alunos não aprendem Matemática? O que poderia estar dificultando a 

aprendizagem dos mesmos? Que tipo de relação existe entre o comportamento manifesto e a 

metodologia adotada para apresentar os conteúdos matemáticos? O que pode estar afetando a 

aprendizagem? 

Como um fenômeno passível de observação, o comportamento foi estudado pela 

primeira vez, segundo Andery et al. (2000), pelo modelo evolucionista de Charles Darwin ao 

reconhecer três níveis naturais de seleção, a saber:  filogenético – associado a 

comportamentos hereditariamente adquiridos pela história de seleção da espécie, 

ontogenético – relacionado a comportamentos adquiridos pela história vivencial do indivíduo 

e o cultural – reservado à espécie humana, envolve os comportamentos controlados por 

regras, estímulos verbais ou simbólicos, transmitidos e acumulados ao longo de gerações por 

meio da linguagem.  
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Para essas autoras, a análise experimental do comportamento, no que diz respeito 

à pesquisa básica e fundamentando-se em experimentos empíricos controlados, objetiva, por 

meio de um alto rigor metodológico com humanos e animais, compreender padrões 

comportamentais possivelmente vinculados aos níveis naturais de seleção estabelecidos por 

Charles Darwin. Podem privilegiar a observação direta de comportamentos públicos ou 

abertos que contribuem para desenvolver estudos no âmbito teórico e ser aplicados também 

no mundo privado ou encoberto do sujeito.  

Neste sentido, confere-se a Skinner (1969) o título de principal estudioso sobre 

análise do comportamento, cujo mundo privado, possível apenas ao próprio indivíduo e 

narrado (caso humano) ao mundo externo por meio do discurso (comportamento verbal), é 

cientificamente compreendido pelas diversas abordagens teóricas da Psicologia e, pelo senso 

comum, como subjetividade que, por sua vez, foi cuidadosamente e “skineriamente” 

teorizada. 

Sob o olhar desse pesquisador, para analisar cientificamente o comportamento, 

deve-se iniciar isolando algumas variáveis simples de um evento complexo para que seja 

possível melhor compreendê-lo. Desse ponto de vista, decorre que analisar um 

comportamento é demarcar as propriedades e dimensões da situação em que dado 

comportamento é gerado, distinguindo as características públicas das privadas no momento da 

ação e, ao mesmo tempo, determinar as transformações resultadas pelas respostas emitidas 

tanto no ambiente quanto no organismo do indivíduo.  

De acordo com o entendimento de Skinner (1969), o comportamento manifesto 

resulta da reunião das experiências e histórias de aprendizagem do indivíduo. Desta forma, 

concordamos com o autor quando, nas entrelinhas de seu texto, revela que o ambiente, seja 

ele – externo (físico ou social) ou interno (biológico ou histórico) determina e particulariza 

classes de comportamento. 

Tomando-se o caso particular da Aprendizagem Matemática como objeto de 

interesse de seus respectivos professores e de investigação dos pesquisadores da Educação 

Matemática, Psicologia Cognitiva e, mais recentemente, da Neurociência Cognitiva, pode-se 

verificar também uma fronteira com discurso de Skinner (1969) na medida em que desvela a 

relação entre essa aprendizagem e os vínculos histórico-experimentais do aluno como sujeito 

de uma análise. 

É nesse sentido que, por meio das nossas contínuas observações à sala de aula e 

relatos dos alunos, bem como da constatação de uma quantidade significativa de resultados de 
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pesquisas (artigos científicos – revistas da SBEM2 e anais de congressos dos ENEMs3, 

dissertações e teses dos bancos da UNESP, USP, PUC/SP, UNICAMP e UNIBAN) sobre a 

formação e a prática do professor de Matemática em serviço, demonstraremos a nossa 

preocupação com a direção e defesa de uma formação docente fundamentada na Neurociência 

Cognitiva que possibilite a minimização dos possíveis impactos com as diversas classes de 

comportamento discente, uma vez que na maioria dos casos, estão desprovidos de consciência 

e dosados significativamente de imaturidade biopsicosociocultural. 

 

1. Aprendizagem Matemática pelas vias da Neurociência Cognitiva. 

Ao apresentar uma ideia Matemática aos estudantes do Ensino Básico, os 

professores geralmente imaginam que seus alunos disponham de um Sistema de Pensamento 

capaz de subsidiar o raciocínio lógico mais adequado à compreensão do conteúdo exposto. 

Por outro lado, não se questiona se, de fato, esse sistema está adequadamente formado na 

“mente” de seus alunos e, caso não esteja, como prosseguir para fazê-los aprender os 

conteúdos matemáticos? 

Dentre outras, essa é genuinamente uma das preocupações das Ciências 

Cognitivas que, conforme LeDoux (2001, p. 25)  

procura entender os processos que costumam se dar no interior da caixa 
preta. Concentrando-se no processo e não no conteúdo consciente, a ciência 
cognitiva não chegou propriamente a recuperar a concepção da mente que 
fora rejeitada pelos behavioristas. Contudo, cada vez mais os cientistas 
cognitivos estão tentando compreender tanto os mecanismos da consciência 
como os processos inconscientes que podem dar origem a conteúdos 
conscientes ou não. 

Ao que tudo indica, o cerne das Ciências Cognitivas pertence à intersecção de 

quatro campos teóricos sutilmente distintos: Psicologia Cognitiva, Neurociência Cognitiva, 

Neuropsicologia e, mais recentemente, Neuroaprendizagem que podem orientar os 

professores de Matemática, sempre que for necessário apresentar, por meio da exposição ou 

de outra metodologia mais apropriada, os conteúdos matemáticos do Ensino Básico. 

Neste sentido, faz-se necessário definir suas origens, princípios, prioridades e 

campo de atuação de cada uma delas, buscando focar em seus interesses comuns com o 

intuito de realçá-los em defesa da Aprendizagem Matemática.  

Acreditando ser a desencadeadora dos campos acima, iniciaremos a discussão 

pela Psicologia Cognitiva, aproveitando-nos das orientações de Sternberg (2010), quando 

afirma que as raízes primitivas desta ciência encontram-se na interface da Filosofia e da 
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Fisiologia4, cujo objetivo primordial direcionou-se, à época, ao estudo da mente. Essas áreas 

originaram por meio de suas crenças duas abordagens científicas: o Racionalismo, que 

privilegia a análise lógica para a compreensão do conhecimento e o Empirismo, que prioriza 

as evidências empíricas (experiência e observação) para aquisição do conhecimento.   

Para Sternberg (2010), essas duas abordagens ajudaram a fundar duas grandes 

escolas da Psicologia. Primeiramente, derivada dos princípios racionalistas, instituiu-se o 

Estruturalismo, que “busca entender a estrutura (configuração dos elementos) da mente e 

suas percepções pela análise dessas percepções em seus componentes constitutivos” 

(STERNBERG, 2010, p. 04). Neste sentido, destaca-se o psicólogo alemão Wilhelm Wundt 

(1832-1920) como um forte representante dessa corrente teórica. 

Em segundo plano, proveniente das críticas aos estruturalistas, nasce o 

Funcionalismo, argumentando que o processamento do pensamento é mais importante do que 

seus conteúdos elementares (estruturas da mente humana). Segundo, Sternberg (2010, p. 05, 

grifos do autor) o “Funcionalismo busca entender o que as pessoas fazem e por que o fazem”. 

O mesmo autor afirma que os funcionalistas estavam juntos pelos mesmos questionamentos 

que faziam, mas permitiam-se métodos e respostas diferenciadas, desde que explicassem uma 

dada questão. Sendo assim, é provável que o Funcionalismo tenha originado o Pragmatismo 

que, por sua vez, defendia a aquisição do conhecimento a partir de sua utilidade.  

Como uma referência histórica e, ao mesmo tempo contemporânea, o psicólogo 

William James (1842-1910) é considerado o responsável pela interligação entre o 

Funcionalismo e Pragmatismo, destacando-se por sua preocupação com questões ligadas à 

atenção, consciência e percepção. (STERNBERG, 2010, p. 06). 

Conforme Sternberg (2010), paralelamente ao Funcionalismo, o 

Associacionismo surge como uma síntese integradora na medida em que “investiga como os 

eventos e as ideias podem se associar na mente propiciando a Aprendizagem” (ibidem, 2010, 

p. 06). Entre outros, um associacionista consagrado pela história da Psicologia foi Edward 

Lee Thorndike (1874-1949) por meio de sua descoberta denominada Lei do Efeito, em que a 

satisfação respaldava a formação de associações.  

Os resultados das pesquisas de Thorndike mobilizaram outros pesquisadores da 

época a desenvolverem pesquisa básica para compreender as possíveis relações entre estímulo 

e resposta, originando uma corrente teórica nomeada de Behaviorismo, cujo objetivo era a 

materialização (controle) do processamento mental.  
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Sternberg (2010) faz uma digressão histórica retomando os trabalhos sobre 

condicionamento clássico de Ivan Pavlov (1849-1936), bem como de B. F. Skinner (1904-

1990), considerado behaviorista radical “acreditava que quase todas as formas do 

comportamento humano, e não apenas o aprendizado, podiam ser explicadas por 

comportamentos emitidos em resposta ao ambiente” (STERNBERG, 2010, p. 07). 

Com efeito, reproduzindo um movimento de vai e vem, comenta Sternberg (2010) 

que muitos psicólogos rejeitaram as teses do behaviorismo radical para “espiar” dentro da 

caixa preta sinônimo do funcionamento do cérebro – a exemplo de Edward Tolman (1886-

1959) que defendia a compreensão do comportamento a partir dos objetivos e planejamento 

para alcançá-lo. Para muitos autores, Tolman é considerado pioneiro da contemporânea 

Psicologia Cognitiva.  

Desse apanhado histórico, pode-se concluir que, por princípio, a Psicologia 

Cognitiva objetiva investigar sobre como as pessoas percebem, lembram-se, aprendem e 

pensam sobre uma dada informação. Para tanto, utiliza-se de fundamentos biológicos com o 

intuito de compreender o comportamento cognitivo a partir de métodos quantitativos. É 

aplicada a diversos campos do conhecimento, tais como: publicidade, linguística, 

antropologia, engenharias, computação (inteligência artificial), entre outras. 

Isto posto, Sternberg (2010) destaca o que se pode considerar como os cinco 

princípios fundamentais da Psicologia Cognitiva:  

Os dados na Psicologia Cognitiva só podem ser completamente 
compreendidos no contexto de uma teoria explanatória, porém de nada 
valem as teorias sem dados empíricos; a cognição é, geralmente, adaptativa, 
mas não em todas as instâncias específicas; os processos cognitivos 
interagem uns com os outros e também com processos não-cognitivos; a 
cognição deve ser estudada por meio de uma variedade de métodos 
científicos; toda a pesquisa básica em Psicologia Cognitiva poderá levar a 
aplicações e toda pesquisa aplicada poderá levar a conhecimentos básicos. 
(STERNBERG, 2010, p. 24-27).  

Coincidentemente, esse autor, inicia o segundo capítulo de sua obra intitulando-o 

de Neurociência Cognitiva. Outrossim, introduziremos nesse próximo diálogo as 

contribuições de Gazzaniga et al. (2006), por acreditar que a soma dos resultados garimpados 

em ambas as obras podem tornar o texto mais fundamentado. 

 Sternberg (2010) faz sua opção levantando algumas questões sobre mente-corpo, 

a saber:  

Onde a mente está localizada no corpo, se é que está? De que forma mente e 
corpo interagem? Como somos capazes de pensar, falar, planejar, raciocinar, 



8 

 

aprender e recordar? Quais são as bases físicas de nossas capacidades 
cognitivas? (ibidem, 2010, p. 29) 
 

Esses questionamentos contribuem para analisar a relação entre Psicologia 

Cognitiva e Neurobiologia ou, mais especificamente, Neurociência Cognitiva, conceituada 

como campo científico que investiga o cérebro para compreender o comportamento humano a 

partir do processamento cognitivo. Neste sentido, os psicólogos cognitivos objetivam analisar 

como a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso central comprometem e são 

comprometidas pela cognição humana.  

Já Gazzaniga et al. (2006) informa que a origem da denominação Neurociência 

Cognitiva ocorreu no final da década de 1970 dentro de um táxi na cidade de Nova York. 

Esse autor esclarece que 

Um de nós, Michael S. Gazzaniga, estava com o grande fisiologista 
cognitivo George A. Miler, a caminho de um jantar de confraternização no 
Hotel Algonquin. O jantar era oferecido por cientistas das Universidades 
Rockfeller e Cornell, que estavam se esforçando para estudar como o 
cérebro dá origem à mente, um assunto que necessitava de um  nome. Desta 
corrida de táxi surgiu o termo Neurociência Cognitiva, que foi aceito na 
comunidade científica.  (GAZZANIGA et al., 2006, p. 19, grifos do autor) 

Segundo Gazzaniga et al. (2006) a motivação para os investimentos nesse campo 

de pesquisa deveu-se a organização e ao funcionamento do córtex cerebral respondendo a 

simples estímulos. Esses autores exemplificam dizendo que “David Hubel e Torten Wiesel, 

em Harvard, estavam mostrando como um único neurônio no córtex visual respondia de 

maneira confiável a formas particulares de estímulo visual”. (GAZZANIGA et al., 2006, p. 

37). Nessas condições, muitos psicólogos começaram a desacreditar na abordagem 

behaviorista como forma de explicar a cognição humana. 

Sternberg (2010) reforça essa perspectiva afirmando que o cérebro é o órgão 

controlador de todo o corpo e, por isso, equivale ao topo de uma hierarquia. Neste sentido, 

tanto Sternberg (2010) como Gazzaniga et al. (2006) passam a discutir a anatomia e fisiologia 

do cérebro para depois articular suas descobertas aos fenômenos inter e intrapessoais.  

Com o intuito de articular o debate, trazemos sucintamente para a discussão 

Fuentes et al. (2008), a fim de abordar sobre o campo da Neuropsicologia. Esses autores 

afirmam que a Neuropsicologia tem natureza multidisciplinar, primordialmente, alicerçando-

se na interface dos resultados da Psicologia Cognitiva e da Neurociência Cognitiva. 

Segundo eles “é um campo do conhecimento interessado em estabelecer as relações 

existentes entre e o funcionamento do sistema nervoso central (SNC), por um lado, e por 

outro, tanto nas condições normais quanto patológicas”. (FUENTES et al., 2008, p. 15). 
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Suas origens perdem-se na gênese da Neurologia, Fisiologia e Psicologia 

Cognitiva. Mas, sobretudo, deve-se a Alexander Romanovich Luria (1902-1977) – famoso 

neuropsicólogo soviético –, a criação de  

um novo conceito de função, exercida por ‘sistemas funcionais’ que visam à 
execução de uma determinada tarefa [...]. Para Luria, pode-se distinguir no 
cérebro três grandes sistemas funcionais. O primeiro regula a vigília e o 
tônus cortical e depende de estruturas como a formação reticular e áreas do 
sistema límbico. O segundo se encarrega de receber, processar e armazenar 
as informações que chegam do mundo externo e interno e está situado em 
áreas do córtex cerebral localizadas posteriormente ao sulco central. [...] Já o 
terceiro sistema regula e verifica as estratégias comportamentais e a própria 
atividade mental [...]. (FUENTES et al., 2008, p. 19). 

 

A extraordinária contribuição de Luria incluiu, segundo Fuentes et al. (2008), a 

criação de uma série completa para a avaliação e diagnóstico neuropsicológicos, cuja 

validação entusiasma, ainda hoje, boa parte dos testes usados na atividade cotidiana dos 

neuropsicólogos.  

Neste sentido, o pêndulo da história volta a favorecer anseios de educadores 

preocupados com as questões ligadas ao processo de Aprendizagem. Segundo Oliveira 

(2010), nessa bateria de testes (tarefas) produzidos por Luria5, destacavam-se testes (tarefas) 

de atenção, percepção e memória, cujas possíveis interferências poderiam serem justificadas 

pela má formação anatômica ou mal funcionamento do SNC.  
 

Com efeito, a preocupação de Luria permitiu a interface entre 

Neuropsicologia e Neuroaprendizagem quando Davidoff (2001, p. 246) postula 

que “a atenção, percepção e memória – [constituem as] bases neuropsicológicas 

da Aprendizagem” dos conteúdos abordados nas salas de aula, em particular, de 

Matemática. 

Ainda de forma muito tímida, a área de Neuroaprendizagem6 busca 

espaço no âmbito das Teorias da Aprendizagem a partir dos resultados de 

pesquisas da Neuropsicologia e da Psicologia da Aprendizagem, no intuito de 

construir amarras entre as mesmas em prol do sucesso escolar.  
 

Conforme Maluf (2011),  

Foi na década de 1990, proclamada nos EUA como “A década do Cérebro”, 
que tiveram lugar as grandes investigações neurocientíficas, as quais 
trouxeram lugar a público os estudos sobre a percepção, atenção e a 
memória, e de forma inovadora como estes conhecimentos poderiam ser 
aplicados para melhor compreendermos o processo de Aprendizagem. 
(ibidem, 2011, p. 26) 
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Em seu texto, essa autora argumenta que a investigação neurocientífica no campo 

educacional está pautada nas estatísticas que denunciam o crescente número de crianças, 

jovens e adultos vítimas de uma vida negativada pelas consequências do insucesso escolar 

decorrente da inexistência de uma Aprendizagem acadêmica.  

Concordo com Maluf (2011) quando assevera que não devemos 

[...] desconsiderar os conhecimentos das diferentes áreas que se dedicam ao 
estudo da Aprendizagem e suas desabilidades, mas unindo-se a elas, a 
neuroAprendizagem constitui um instrumento diferencial para os 
profissionais que trabalham com a aquisição de novos conhecimentos e 
comportamentos, quer na escola, quer na clínica e não pode ser divorciada 
dos outros espaços onde o aprender é indispensável, seja nas empresas, nos 
hospitais, entre outros. (ibidem, 2011, p. 26, grifo meu). 
 

Desta forma, pode-se admitir que o percurso desde a Psicologia Cognitiva, 

perpassando pela Neurociência Cognitiva, Neuropsicologia até alcançar a 

Neuroaprendizagem, esclareça, convide e permita, mais especificamente, os professores de 

Matemática a compreender o complexo itinerário de desenvolver o raciocínio lógico 

matemático base do nosso Sistema de Pensamento para, então, considerá-lo um elemento 

indispensável sempre que desejar favorecer uma Aprendizagem Matemática Significativa de 

seus alunos. 

2.  Exame da abordagem cognitiva da Aprendizagem Matemática nas matrizes 
curriculares das Licenciaturas em Matemática de Sergipe. 

Por muitos anos – ao longo da história – e, ainda hoje, alunos de todos os níveis 

escolares são vítimas de um sistema de ensino opressor.  

Assim como os escravos do século XIX, os alunos são “obrigados” a mobilizar o 

Sistema de Pensamento (SP) ou simplesmente o “pensar” para desenvolver o raciocínio 

lógico matemático, sem minimamente se considerar os resultados de pesquisas científicas nas 

áreas de Psicologia, Neurociência, Neuropsicologia e Neuroaprendizagem, bem como da 

Psicanálise para subsidiar interpretações do comportamento manifesto durante as aulas de 

Matemática, por exemplo. 

Segundo Willingham (2011, p. 15, grifo nosso) “as pessoas são naturalmente 

curiosas, mas não são naturalmente boas pensadoras. A menos que as condições cognitivas 

sejam favoráveis, pensar será evitado”. Conforme esse autor, os professores devem repensar 

suas práticas de ensino para obterem, se assim desejarem, o prazer da Aprendizagem que 

resulta do pensamento bem-sucedido e um raciocínio lógico matemático efetivo.  
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Isto posto, como pretender mobilizar o SP sem compreender o funcionamento da 

“máquina humana”, em outras palavras, o Sistema Nervoso Central? Somente o domínio dos 

conteúdos escolares é condição sine qua non para promover o ensino e a Aprendizagem 

Matemática dos alunos?  

Em Fonseca (2011), encontra-se um debate que demonstra extensa preocupação 

com a exposição didática dos conteúdos matemáticos do Ensino Básico, particularmente, as 

Funções Trigonométricas. O autor ainda afirma que dará continuidade as suas pesquisas 

direcionando o foco para as Bases Neuropsicológicas ou Cognitivas da Aprendizagem 

Matemática, iniciando futuramente, pela Aprendizagem dessas Funções. 

Popularmente, acredita-se que o “esforço físico” desprende mais energia que o 

“esforço mental”. Este engano é justificado por Willingham (2011, p. 16), que realizou 

pesquisas sobre o cérebro, afirmando que “pensar é a tarefa mais difícil que existe, razão 

provável pela qual poucas pessoas se ocupam em fazê-lo”. No decorrer de sua obra, esse 

cientista é categórico ao afirmar que a escola (e as aulas) trabalha para produzir robôs 

camuflando a tarefa de pensar dos alunos, considerando que o “adestramento” é suficiente 

para passarem em exames públicos, mudanças de níveis escolares ou empregarem-se.  

Willingham (2011) caracteriza o pensamento a partir de três propriedades: pensar 

é lento, pois se exige uma articulação “perfeita” entre os sistemas visual, de planejamento e 

motor; pensar requer esforço, pois se exige concentração absoluta; pensar é incerto, pois 

seu sistema visual comete erros. Neste sentido, observa-se o quanto difícil torna-se para o 

professor perceber e respeitar em cada um de seus alunos, em apenas num tempo de aula, 

essas características. Por isso, Willingham (2011) argumenta ainda que muitos professores, 

por habituarem-se a chegar atrasados em suas salas de aula, permitem concluir que existe 

ausência de compromisso em ministrá-las, esquivando-se da tarefa conciliativa entre atender 

às expectativas curriculares e respeitar o perfil cognitivo-comportamental de seus alunos.   

Para contrapor-se a essa situação, encontra-se realçado nos resultados de pesquisa 

o modo de como “despertar” e “conter” a atenção dos alunos por meio de curiosidades 

embutidas nas resoluções de problemas matemáticos. Willingham (2011) enfatiza que a 

curiosidade nas pessoas é frágil, principalmente quando se trata dos alunos do Ensino Básico. 

Baseado nas pesquisas em Neurociências, o autor postula que o nosso cérebro recompensa-se 

a si mesmo com uma pequena dose de dopamina que atua nas funções de Aprendizagem e 

prazer, sendo esse percebido quando a resolução de um problema matemático é bem-

sucedida e o raciocínio lógico matemático é considerado adequado à situação.  
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 Importa destacar que esse autor argumenta em favor do funcionamento do 

pensamento bem-sucedido a partir de quatro fatores: informação do ambiente, fatos na 

memória de longo prazo, procedimentos na memória de longo prazo e quantidade de 

espaço na memória de trabalho. Decorrente desse postulado, Willingham (2011, p. 28) 

afirma que “se qualquer um desses fatores for inadequado, o raciocínio será provavelmente 

falho”. Neste sentido, Willingham (2011) frisa que 

[...] de uma perspectiva cognitiva, um importante fator é se o aluno 
experimenta ou não conscientemente o prazer de solucionar um problema. O 
que os professores podem fazer para assegurar que cada aluno obtenha essa 
satisfação? (ibidem, p. 29) 

Mostra ainda suas preocupações a respeito dos limites cognitivos dos alunos que 

envolvem conhecimento prévio (memórias), ritmo, quantidade e qualidade das informações. 

Para aumentar progressivamente esse limite, Willingham (2011) recomenda mudanças 

constantes na abordagem dos conteúdos, pois elas atraem a atenção dos alunos com vistas, 

particularmente, a uma Aprendizagem Matemática Significativa.  Sobretudo, sem ainda 

adentrar na compreensão do funcionamento e das partes do cérebro que ajudam na formulação 

do pensamento, verifica-se o quanto se faz necessário esse conhecimento para ensinar os 

conteúdos matemáticos. Cosenza et al. (2011, p. 115) esclarece que  

as relações entre a matemática e o cérebro só começaram a ser desenvolvidas 
recentemente. Hoje temos uma compreensão razoável de como o cérebro 
lida com  os números e a matemática básica [...] As habilidades matemáticas 
mais complexas não foram suficientemente estudadas, e podem envolver 
outros sistemas cerebrais.  
 

Essas informações trazidas por Willingham (2011) e Cosenza et al. (2011) nos 

impulsionaram a examinar as matrizes curriculares dos quatro Cursos de Licenciatura em 

Matemática do Estado de Sergipe/Brasil reformulados ainda nessa década, a fim de verificar a 

existência de contribuições da Psicologia Cognitiva, Neurociência, Neuropsicologia ou 

Neuroaprendizagem para a formação do professor de Matemática ante as expectativas 

previstas nos documentos oficiais, a exemplo dos PCN’s. 

Iniciamos o nosso exame pelas matrizes dos cursos diurno (CD) e noturno (CN) 

da UFS, por ser a instituição com o maior “know-how” na área. Elas foram encontradas no 

Projeto intitulado “Nova Proposta de Projeto Político Pedagógico para o curso de Licenciatura 

em Matemática (NPPPPLM)”, porém, foram encontradas apenas duas disciplinas intituladas 

Introdução à Psicologia do Desenvolvimento (IPD: 406251) – 1º período (CD)/3º período 
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(CN) - 04 horas semanais/60 horas semestrais e Introdução à Psicologia da Aprendizagem 

(IPA: 406256) – 2º período (CD)/4º período (CN) - 04 horas semanais/60 horas semestrais. 

No mesmo documento, são apresentadas no item 11.2 “Ementário”, todas as 

ementas das disciplinas dessa matriz curricular. Trouxemos para análise apenas as referentes 

às duas disciplinas, respectivamente, destacadas acima:  

IPD: Conceituação e metodologia científica aplicada à Psicologia do 
Desenvolvimento. Princípios e teorias gerais do desenvolvimento físico, 
motor, emocional, intelectual e social. Principais áreas de pesquisa em 
Psicologia do desenvolvimento. (UFS, 2010, p. 47) 
 

IPA: Aprendizagem: conceitos básicos. Teorias da Aprendizagem. Os 
contextos culturais da Aprendizagem e a escolarização formal. A Psicologia 
da Aprendizagem e a prática pedagógica. (UFS, 2010, p. 47) 
 

Analisando a ementa da primeira disciplina (IPD), verificamos que cada um de 

seus componentes detém, aproximadamente, 33,33%, de forma que o único componente – 

“Princípios e teorias gerais do desenvolvimento físico, motor, emocional, intelectual e social” 

–, a depender das concepções teóricas de quem ministrará a disciplina, poderá depreender 

mais ou menos tempo e profundidade na direção do desenvolvimento intelectual, fazendo 

uma “possível ligação” com o campo das Neurociências.  

Ainda assim, por melhores que sejam as intenções do responsável pela cadeira, 

não alcançará o nível necessário e esperado para sensibilizar e mostrar aos futuros professores 

de Matemática a complicada tarefa de desenvolver a Aprendizagem Matemática de seus 

alunos. 

Com efeito, a análise da segunda disciplina (IPA) resulta de percepção similar à 

anterior. Em seu ementário, apesar de 50% dos componentes estarem direcionados a conceitos 

e concepções teóricas da Aprendizagem, torna-se impossível, mais uma vez, para o 

responsável pela cadeira aprofundar discussões voltadas para as Neurociências, o que exigiria 

um semestre exclusivo.  

De modo análogo, analisamos na sequência as matrizes curriculares da UNIT, IFS 

e FJAV que ofereceram, nesta ordem, o Curso de Licenciatura em Matemática aos sergipanos. 

Coincidentemente, as três instituições alocam no 2º período de seus cursos uma única 

disciplina relacionada à Psicologia: a UNIT e o IFS denominam-na Psicologia da Educação 

(PE: H113473, com 80 horas semestrais) e (PE: sem código, com 60 horas semestrais), 

respectivamente, enquanto a FJAV resolveu intitular Psicologia do Desenvolvimento e da 

Aprendizagem (PDA: sem código, com 80 horas semestrais). Constavam em seus 

respectivos projetos pedagógicos as seguintes ementas: 



14 

 

PE/UNIT: Introdução ao estudo da Psicologia. Psicologia do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem: concepções, princípios, processos e 
teorias relevantes. Teorias e tendências da psicologia escolar para 
compreensão do desenvolvimento humano e a aprendizagem e 
representações na práxis educativa. Tópicos de Psicologia da Educação: 
criatividade; (in) disciplina; Interação na sala de aula, fatores que prejudicam 
a aprendizagem; diversidade na escola. (UNIT, 2004, p. 04) 
 

PE/IFS: Psicologia da Educação. Aprendizagem. Teoria da Aprendizagem. 
Aprendizagem Criativa. Fatores que influenciam no desenvolvimento. 
Princípios e Fases do Desenvolvimento. Avaliação da Aprendizagem. 
(CARDOSO, 2012, p. 31) 
 

PDA/FJAV: Fatores sócio-históricos e estudo do desenvolvimento e da 
aprendizagem diversidade de concepções de homem. A psicologia da 
Educação nas sociedades capitalistas e a produção de conceitos: diferenças 
individuais, ideologia adaptacionista, natureza infantil, os “mitos” da 
aprendizagem. Aplicações educacionais de algumas teorias psicológicas: 
Freud e a Psicanálise, Skinner e o Neo-Behaviorismo; Bandura e a 
Aprendizagem Social; Rogers e a abordagem fenomenológica; Piaget e a 
Epistemologia Genética; Vygotsky e o Sóciointeracionismo. Aspectos 
psicológicos da avaliação da aprendizagem. (DE OLIVEIRA, 2012) 
 

 

O resultado do exame revelou que, apesar de alguns elementos permitirem uma 

possível interface com a Neurociência Cognitiva, também não alcança substancialmente 

contribuições capazes de alicerçarem a elaboração de um planejamento de ensino priorizando 

a Aprendizagem Matemática.   

Outro ponto que merece comentar e inferir repousa sobre a continuidade dessas 

abordagens por meio das disciplinas que exigem as Psicologias como pré-requisitos, 

primeiramente, por termos sido alunos de dois desses cursos e, em segundo lugar, por 

acompanharmos em nossas experiências docente e discente nesses cursos de Licenciatura em 

Matemática a ausência de articulação entre as disciplinas ao longo do desenvolvimento da 

matriz curricular. Desse modo, conceitos, propriedades e teorias da Psicologia são 

abandonados e descredenciados por outros agentes formadores, contribuindo para uma lacuna 

na formação psicopedagógica necessária para enfrentar a complexa tarefa de ensinar 

Matemática. 

Do exposto, pode-se compreender a fragilidade de uma das raízes na formação 

inicial do professor de Matemática. O cuidado para o seu desenvolvimento, fortalecimento e 

manutenção dependerá inicialmente das agências de formação inicial, de suas políticas 

públicas e concepções teóricas. No segundo plano, do profissional que amadurecerá suas 

crenças e valores sujeitos da cultura onde ele próprio se desenvolveu.  
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3. Engenharia Neurodidática como fundamento da atividade docente. 
 

Inspirando-nos em Artigue (1988), que organizou o itinerário de uma Engenharia, 

Didática e em Fonseca (2012 a), que concebeu um Protocolo Neuropsicopedagógico para 

compreender o nível cognitivo do aluno, estamos propondo para fundamentar a atividade 

docente uma Engenharia Neurodidática que deverá ser norteada a partir de três 

procedimentos:  

a. Conhecimento dos elementos teóricos da Engenharia Didática de 

Artigue (1988); 

b. Conhecimento dos elementos teóricos da Neurociência Cognitiva de 

Gazzaniga et al. (2006); 

c. Conhecimento, manipulação e aplicação do Protocolo 

Neuropsicopedagógico de Fonseca (2012 a). 

Acerca do campo da Engenharia Didática, além da leitura do texto de Artigue 

(1988), recomendamos também a proposta apresentada por Fonseca (2012 b), que exemplifica 

e demonstra uma prática para ensinar as Funções Trigonométricas por meio de uma 

Engenharia Didática. 

A articulação entre a Neurociência Cognitiva e a Engenharia Didática voltada 

para a área de Matemática é concebida por Fonseca (2012 a), cujo principal objetivo foi 

desenvolver um Protocolo Neuropsicopedagógico para que o professor possa identificar o 

nível cognitivo do seu aluno, caso apresente um desempenho escolar na disciplina 

Matemática abaixo da média.  

Neste protocolo, o professor poderá avaliar todas as Funções Cognitivas 

(sensação, percepção, emoção, atenção, memória e funções executivas) vinculadas às 

Habilidades Matemáticas de Aritmética, Álgebra e Geometria esperadas pelos PCN’s do 

Ensino Básico. 

Com efeito, para desenvolver um projeto de Engenharia Neurodidática, o 

professor deve satisfazer as seguintes fases: 

1ª Fase: No primeiro dia de aula, aplicar um exame de Matemática, cujo objetivo 

será verificar até que ponto os conhecimentos esperados para aquela série estão contemplados 

nas respostas das questões propostas. Sugerimos que, para a elaboração desse exame, 

utilizem-se como fio condutor os PCN’s do Ensino Fundamental ou Médio. 
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 2ª Fase: Corrigir e analisar o exame, buscando hierarquizar as intersecções entre 

deficiência e conhecimento. 

 3ª Fase: Aplicar o Protocolo Neuropsicopedagógico de Fonseca (2012 a) nos 

alunos que apresentarem  desempenho abaixo do esperado. 

4ª Fase: Aplicar os princípios da Engenharia Didática de Artigue (1988), cuja 

eficácia foi comprovada em Fonseca (2012 b), por exemplo. 

5ª Fase: Reaplicar o mesmo exame inicial e verificar as possíveis transformações 

no que se refere ao progresso da Aprendizagem Matemática do aluno. 

Desta forma, entendemos que o professor terá em mãos argumentos convincentes 

para justificar o possível insucesso na disciplina Matemática e, paralelamente, propor 

desenvolver um projeto de Engenharia Neurodidática que fortaleça possíveis fragilidades 

neuropsicopedagógicas incluindo, de fato, o aluno no sistema educativo. 

 

Conclusão 
 
Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver um estudo preliminar 

sobre o campo da Neurociência Cognitiva nos Cursos de Licenciatura em Matemática de 

Sergipe. Num segundo momento, apresentar uma proposta de incorporação das teorias 

neurocientíficas por meio de uma Engenharia Neurodidática concebida por Fonseca (2012 a). 

No exame desenvolvido nas matrizes curriculares das quatro instituições de 

Ensino Superior que oferecem o referido curso, verificamos que, em média, menos que 33% 

dos ementários permitem que os princípios da Neurociência Cognitiva possam contribuir para 

a formação do professor de Matemática. 

Por fim, apoiando-nos em Gazzaniga et al. (2006), que postula ser a aprendizagem 

produto de um bom funcionamento neuropsicológico do indivíduo, sugerimos aos docentes a 

elaboração de um projeto de Engenharia Neurodidática para suavizar os impactos da 

Aprendizagem Matemática escolar. 
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