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RESUMO

Este artigo tem como objetivo demonstrar a importância de uma aproximação entre a neurociência cognitiva e jogos
matemáticos no processo de ensino e aprendizagem. Para essa investigação, fez-se uso da pesquisa bibliográfica
realizada nas publicações do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), que desde 1987, ano de sua
primeira publicação, contribui no cenário da educação brasileira. Desta forma, respaldou-se em autores como
Fiorentini (2009), Borin (1995), Grando (1995), que apresentam considerações a respeito de jogos e materiais
manipulativos na construção dos conhecimentos matemáticos. Paralelamente, a pesquisa aborda a Neurociência
Cognitiva, com base no estudo das estruturas de aprendizagem, alicerçada em autores como Kandel (1991)
Gazzaniga (2006), Lent (2002), os quais apontam em seus estudos a importância do sistema sensorial no processo de
ensino e aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos Matemáticos; Ensino e Aprendizagem; Neurociência Cognitiva.

ABSTRACT

This article aims to demonstrate the importance of an approximation between cognitive neuroscience and
mathematical games in the teaching and learning process. For this research, we used the bibliographic research
carried out in the publications of the National Meeting of Mathematical Education (NMEM), which since 1987, the year
of its first publication, has contributed to the Brazilian education scenario. In this way, authors like Fiorentini (2009),
Borin (1995), Grando (1995), who present considerations regarding games and manipulative materials in the
construction of mathematical knowledge, supported it. At the same time, the research approaches Cognitive
Neuroscience, based on the study of learning structures, based on authors such as Kandel (1991) Gazzaniga (2006),
Lent (2002), who point out in their studies the importance of the sensory system in the process of teaching and
learning.

KEYWORDS: Mathematical Games; Teaching and learning; Cognitive Neuroscience.

INTRODUÇÃO

A matemática é considerada uma das disciplinas mais difíceis de ser compreendida e por apresentar um índice de
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reprovação considerável, muitos pesquisadores buscam minimizar e inovar sua prática em sala de aula.

Nos últimos anos, começaram a serem utilizadas outras metodologias diferentes da tradicional[i] para conduzir os
encaminhamentos matemáticos, no qual o aluno deixa de ser, segundo estudos de Paulo Freire, um “depósito” de
conteúdo, passando a ser construtor do próprio conhecimento. Nesse sentido, surgem movimentos que visam o
processo de ensino e aprendizado dos conteúdos matemáticos dentro dessa ótica, o Movimento da Educação
Matemática (MEM), vem abrindo espaço e alavancando uma nova gama de conhecimentos.

Esse movimento surgiu no século XIX, tentando tornar a matemática mais acessível para a compreensão do aluno.
Mas, no Brasil, só apenas no ano de 1950 que ocorreu sua consolidação, especificamente, em 1988, quando fundam
a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Desta forma, percebe-se a necessidade por buscar
mudanças no ensino, surgindo a partir daí, diversas linhas de pesquisa que sustentam o cenário da MEM.

Nessa perspectiva, Fonseca (2008, p. 32) cita em sua obra as seguintes intenções de pesquisa: “Resolução de
Problemas, Modelagem Matemática, Etnomatemática, História da Matemática, Jogos, entre outras que são
amplamente discutidas nas revistas da SBEM.” Para desenvolver uma pesquisa seguindo todas as linhas citadas,
seria uma tarefa um tanto meticulosa, pois cada uma apresenta informações que percorrem viés diferentes. Nesse
sentido, optou-se por investigar a frequência de trabalhos que abordassem a temática dos Jogos no processo de
ensino e aprendizagem da matemática, identificando uma aproximação com a neurociência cognitiva.

Neste trabalho, mostra-se um breve histórico a respeito do uso dos jogos nas aulas de matemática evidenciados a
partir da análise de trabalhos publicados no Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), que em 2019,
chegará a sua décima terceira edição. Esta investigação objetivou mapear a frequência de trabalhos publicados que
seguem essa linha de pesquisa e averiguar se nas entrelinhas das publicações existem citações ou indícios de
abordagens neurocognitivas ou alusão a algum teórico que referencia-se a aprendizagem.

Como meio para complementar a investigação feita nas publicações do ENEM, optou-se, também, por observar
alguns livros didáticos que utilizam essa abordagem para auxiliar o processo de aprendizagem matemática.

A segunda parte dessa pesquisa, ateve-se a dar um panorama a respeito da Neurociência Cognitiva. Assim, como sua
importância na construção do aprendizado de conteúdos ligados a essa disciplina em específico.

Para finalizar, buscou-se fazer uma articulação entre jogos matemáticos, como uma tendência metodológica utilizada
nas salas de aula de matemática e algumas propriedades do sistema sensorial discutidos pela Neurociência Cognitiva
enfatizando como a construção do conhecimento é explicado através dos sentidos e, dessa forma, revelar os
fundamentos que justificam a necessidade da utilização do jogo a fim de tornar as noções matemáticas mais
acessíveis, auxiliando na atualização de seu ensino e aprendizagem.

1. APRENDER BRINCANDO: JOGOS MATEMÁTICOS

A área da educação é sempre alvo de pesquisas para inovação da sala de aula, com o intuito de desenvolver práticas
criativas e adequadas a necessidade de cada público. O ensino de matemática também não foge à regra, há
discussões sobre esses processos que abordam a construção do conhecimento.

Desta forma, surgem as Tendências Metodológicas para o ensino de matemática, sendo que, o professor pode utilizar
mais de uma para executar suas atividades em classe. Flemming (2005), aponta em seus estudos as atuais
tendências: Educação Matemática Crítica, Etnomatemática, Informática e Educação Matemática, Escrita na
Matemática, Modelagem Matemática, Literatura e Matemática, Resolução de Problemas, História da Matemática,
Jogos e Recreações como estratégias para desenvolvimento no ambiente para a aprendizagem.

O jogo em sala de aula torna-se uma estratégia didática quando tem por objetivo a aprendizagem, quando intenciona
algum tipo de conhecimento. Nesse sentido, seguindo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), os quais
orientam sobre a prática pedagógica e indicam alternativas para o ensino, destacando a importância da utilização de
outras metodologias para o ensino e aprendizagem, além das aulas expositivas tradicionais.

Assim, o Jogo passa a ser considerado como um mediador da aprendizagem discente quando inserido em situações
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lúdicas, quando se aprende a estruturar a lógica da brincadeira e assim, também desencadear a construção de
conhecimentos que trazem em sua essência habilidades e competências matemáticas.

Lorenzato (2009) afirma que nos últimos séculos muitos educadores ressaltaram a importância do apoio visual ou do
visual-tátil como facilitador da aprendizagem, como por exemplo, por volta de 1650, Comenius dizia que o
conhecimento começa pelo concreto. No aprendizado matemático ele aborda um fato bastante relevante:

Seria injusto faltar o registro a um excepcional matemático que percebeu a influência do
ver e do fazer na aprendizagem: Arquimedes. Ele evidenciou isso quando escreveu a
Eratóstenes, mais ou menos no ano 250 a.C., dizendo: “é meu dever comunicar-te
particularidades de certo método que poderás utilizar para descobrir, mediante a mecânica,
determinadas verdades matemáticas [...] as quais eu pude demonstrar, depois, pela
Geometria” (LORENZATO, 2009, p. 05 apud NICOLET,1967).

Afirmando que o uso de imagens e objetos são importantes na construção de novos saberes, muitos pensadores e
educadores trazem esse tema como uma metodologia para a aprendizagem, a exemplo, Claparède, que é um
defensor da inclusão de brincadeiras e jogos no ambiente escolar. Ele foi um neurologista e psicólogo do século XX,
favoreceu o desenvolvimento de linhas do pensamento educacional. A sua visão fez com que se acreditassem que os
professores deveriam mudar sua postura centralizadora e tentar atrair o interesse do educando para os temas que são
abordados, trazendo para o ambiente escolar os jogos e outras técnicas lúdicas através das quais as crianças se
sentiriam motivadas, induzindo por essa via uma necessidade de conhecer para resolver problemas.

O uso de jogos matemáticos como mediador do ensino torna a aprendizagem mais compreensível, ajuda a memorizar
de maneira mais significativa, pois o aprender brincando é algo divertido para o aluno e uma estratégia favorável para
o professor que conduz o processo de construção do conhecimento.

Alguns autores defendem os jogos como meio de propiciar o processo de aprendizagem como, Kamii e DeVries
(1991), que traz jogos em grupo visando à interação entre os colegas, possibilitando que cada um construa seus
valores sociais e morais.

Borin (1995), afirma que a atividade de jogar, se for bem orientada, tem papel importante no desenvolvimento das
habilidades de raciocínio como organização, atenção e a concentração, tão necessárias para o aprendizado, em
especial da matemática, ou na resolução de problemas em geral. Lorenzato (2009) diz que a realização de atividades
manipulativas e o material didático pode ser um excelente catalisador para o aluno construir seu saber matemático.

Essa metodologia se caracteriza por ser desenvolvida através de Material Didático (MD) Manipulável em que contem
regras, participantes e o conteúdo matemático é inserido. Esse MD é útil para a aprendizagem se o professor souber
conduzi-lo e tiver discernimento da atividade e dos conceitos matemáticos. O aluno pode participar da construção ou
apenas da execução do jogo, alguns podem exigir que ele seja mais ativo, trabalhar em equipe, tudo isso para que
consiga fixar os conceitos exigidos e facilitar a compreensão do conteúdo abordado. Como afirma Mendes:

A manipulação dos jogos como elementos facilitadores da aprendizagem desperta o
interesse do aluno para o conhecimento matemático e tem se mostrado bastante eficaz
quando bem orientada, embora que com uma metodologia de ensino os jogos sejam
limitados a usos ocasionais. (MENDES, 2008, p. 17)

Os jogos podem ser de fixação e de aprendizagem, caberá ao professor discernir aquele que se adeque ao seu perfil
e sua turma. Mendes (2008) nos faz refletir também a respeito dos materiais usados, que são inúmeros, cabendo a
cada um buscar informações acerca desse potencial pedagógico para o ensino de matemática. É importante,
entretanto, que se estabeleça conexões contínuas entre os materiais utilizados e os princípios, conceitos e
propriedades matemáticas evidenciadas em cada material.

Essa metodologia desenvolve competências e habilidades onde o indivíduo é motivado a pensar no jogo e ao mesmo
tempo terá que tomar decisões, correr risco, se desafiar. O uso dele no ensino da matemática tem o objetivo de fazer
com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina em sala de aula e despertando o seu
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interesse.

1. ANÁLISE DO ENEM: UM OLHAR PARA OS JOGOS MATEMÁTICOS

O ENEM é um evento em que reúne profissionais da área de matemática, pedagogia, psicologia, professores e
pesquisadores em educação matemática ou áreas afins. Em busca de caminhos para a melhoria do ensino de
matemática em todos os níveis educacionais (educação básica ou superior). Um dos objetivos é a troca de
experiência entre diferentes realidades regionais, divulgação de pesquisas na área que possa repercutir na prática do
dia a dia, ele reúne textos dos expositores das diversas atividades realizadas.

Até agora, de 1987 a 2016, ocorreram 12 ENEM, sendo que o próximo irá acontecer no ano de 2019, no estado do
Rio Grande do Norte na cidade de Natal. Com base nos eventos ocorridos, fez-se uma busca nos arquivos a respeito
da frequência dessa temática. Entre 1987 a 2016, foram produzidos 8.011 trabalhos, dos quais 339 trazem os jogos
matemáticos como meio de facilitar o entendimento em sala de aula. Observou-se, também, que muitos trabalhos
trazem em seu bojo o uso de materiais didáticos manipulativos, mas para esta pesquisa estes não foram apreciados,
analisou-se apenas aqueles que trazem regras, jogadores, início e fim, pois são características dos jogos.

Os conteúdos mais abordados foram: frações, geometria, trigonometria, números inteiros, racionais e decimais.
Observou-se nos trabalhos analisados que em sua maioria, não são citada a base teórica de aprendizagem utilizada.
Alguns dos trabalhos analisados apresentaram as seguintes: Piaget, Vygotsky, Brousseau, Dewey, além dos autores
que referenciam seus trabalhos por meio de jogos ou materiais didáticos manipuláveis: Dienes, Azevedo, D’Ambrósio,
Fiorentini, Mota, Marcatta, Rodrigues, Brandão, Ferrero, Moreira, Borim, dentre outros.

1. ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS

Foram analisados quatro livros de matemática do ensino fundamental e um do ensino médio para observar se há
atividades com indicação de uso de material didático e jogos matemáticos para auxiliar o aprendizado dos conceitos.
Abaixo estão citados os livros analisados.

LIVRO: VONTADE DE SABER MATEMÁTICA

ANO: 2012

SÉRIE: 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUTORES: JOAMIR SOUZA; PATRICIA MORENO PATARO.

No conteúdo de Polígonos em figuras simétricas, é sugerida uma atividade com dobraduras onde os alunos fazem
recortes para a construção de figuras. Em Medidas de Comprimento, existe uma atividade prática para a construção
de uma pipa explorando-se suas medidas. Já em Medidas de Capacidade, contém a indicação para o professor
construir um pluviômetro com os alunos. No capítulo que fala sobre Formas Geométricas Espaciais, apresenta um
apêndice com as figuras para montagem de cubo, paralelepípedo, prisma de base: triangular, pentagonal, hexagonal;
pirâmide de base: triangular, quadrangular, hexagonal; cilindro, cone (ludo das formas geométricas). No capítulo
ngulos e retas, há o Jogo de esquadros e Tangran.

LIVRO: APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

ANO: 1990

SÉRIE: 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUTORES: GIOVANNI E GIOVANNI JR

Neste livro não foi encontrado nenhum Jogo e nem atividade de Materiais didáticos manipulativos.
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LIVRO: MATEMÁTICA PENSAR E DESCOBRIR

ANO: 2010

SÉRIE: 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUTORES: GIOVANNI; GIOVANNI JR

No capítulo que trata sobre O comprimento da circunferência, aborda uma forma experimental para que os alunos
façam essa medição com um objeto cilíndrico e um barbante para em seguida com a régua verificar a medida. No
conteúdo sobre Triângulos, há uma atividade para monta-los com palitos de fósforos e uma atividade com papel e
tesoura para descobrir através de dobraduras o ortocentro do triângulo.

LIVRO: VONTADE DE SABER MATEMÁTICA

ANO: 2012

SÉRIE: 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AUTORES: JOAMIR SOUZA; PATRICIA MORENO PATARO.

No capítulo sobre Raízes, sugere uma atividade chamada “Jogando com as raízes”, o qual, em uma cartela, fica o
número que deve ser extraído da raiz e a outra o valor da raiz, que seria usado como jogo da memória. Encontrou-se
também o Tangran para o aluno pintar, recortar e fazer a atividade. E no capítulo Medidas de Volume, existem as
figuras de planificação como: cubo, paralelepípedo e cone para ser recortado e montado.

LIVRO: MATEMÁTICA CIÊNCIA E APLICAÇÕES

ANO: 2010

SÉRIE: 1° ANO DO ENSINO MÉDIO

AUTORES: GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, ROBERTO PÉRIGO, NILZE DE ALMEIDA

Neste livro não foi encontrado nenhum Jogo e nem atividade de materiais didáticos manipulativos.

Há cerca de 10 a 14 capítulos nos livros analisados, todos trazem letras compreensíveis, cores para atrair a atenção
do aluno, mas diante dessa análise foi observado que apenas alguns trazem os jogos matemáticos e materiais
didáticos manipuláveis, por mais recente que o livro tenha sido publicado, os autores ainda não abordam essa
tendência metodológica como um facilitador de aprendizagem de forma significativa. Mesmo com pesquisas e estudos
que afirmam a importância para o processo educacional este ainda é minoria nos livros didáticos escolares.

1. NEUROCIENCIA COGNITIVA

Quando se fala em aprendizagem, lembra-se imediatamente do cérebro, pois é ele o principal órgão onde ocorre esse
processamento. Assim, a Neurociência Cognitiva (NC) que estuda sobre cognição ultrapassa seu espaço e se estende
a educação para contribuir nesse ensino.

Segundo Kandel (1991), o objetivo da NC é a compreensão de como os fluxos de sinais elétricos através de circuitos
neurais originam a mente – como se desenvolve o percepção, o agir, o pensar, o aprender e o lembrar.

Desde o século XVIII, OS cientistas buscaram explicações a respeito do sistema nervoso, diante das descobertas este
campo passou a crescer cada vez mais. O ambiente intelectual, cultural e filosófico do final do século XIX, de
preparação para o século XX, enriqueceu-se com esses conhecimentos que redirecionaram as ciências da época

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/aproximacoes_entre_neurociencia_cognitiva_e_jogos_matematicos_bas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



como afirma Oliveira (2014).

Os anos 90, foi à década do Cérebro, em que um conjunto de ações e investimentos em nível mundial para o
desenvolvimento de pesquisas sobre o cérebro reverteu em conhecimentos que revolucionaram diversas áreas do
saber e está evoluindo com o passar dos anos. Na educação, a NC tem este desafio, explicar a importância do
professor, considerar os processos cognitivos internos para assim haver uma melhor aprendizagem.

Para compreender melhor esse processo, pautou-se nos estudos de autores como Gazzaniga (1991), Cosenza e
Guerra (2011), que explicam como ocorre o mecanismo de capacitação e decodificação da informação no processo de
ensino e aprendizagem, atenção, codificação sensorial, entre outros tópicos que tem grande importância nessa ação.

Na busca por compreender o cérebro humano em sua função de aprender, um mecanismo que devemos ter
conhecimento é a Atenção, que definido por Gazzaniga et. al. (2006, p. 265) como: “[...] um mecanismo cerebral
cognitivo que possibilita alguém processar informações, pensamento ou ações relevantes, enquanto ignora outros
irrelevantes ou dispersivos [...]”. Em qualquer situação, nossa atenção só tem foco em determinados momentos,
deixando de lado o que for dispensável, isso segundo Cosenza e Guerra (2011) confirma que vai depender das
preferências, necessidades, experiências anteriores, estado emocional.

Como os conhecimentos neurocognitivos avançaram muito nas últimas décadas e a aprendizagem é mediada pelas
propriedades estruturais e funcionais do sistema nervoso, foi feito também uma busca nos trabalhos publicados nas
edições do ENEM para verificar a frequência que a NC aparece nesse evento.

Da análise feita, foram encontrado alguns trabalhos que apresentam uma aproximação inicial com esse estudo.
Abaixo estão citados alguns que apresentam essas características:

• Novas perspectivas para o ensino de matemática à luz do conhecimento do processo cognitivo, (GROSSI,
1987).

• O ensino de matemática e o desenvolvimento das estruturas cognitivas operatórias, (NEVES E FRAGA, 1988).
• Psicopedagogia: Por quem e para quem (MARTINS, 1988).
• Psico-matemática, (CARVALHO, 1988).
• Conceituação matemática nas séries iniciais de 1° grau: abordagem montessoriana fundamentada por Piaget e

Dieni, (DOMENICO, 1992).
• O Xadrez e a sua contribuição para o desenvolvimento psíquico, (SZYMANSKY E SÁ, 1992).
• Consciência metacognitiva para uma autonomia matemática, (GOMES E SANTOS, 1995).
• A metacognição revolucionando a trigonometria, (SANTOS E SOUZA, 1995).
• Estilos cognitivos, (FRANT E SILVA, 1995).
• O ensino de matemática no 2° grau: aspectos psicopedagógicos, (BARBOSA E NOGAMINE, 1995).
• Psicologia da educação matemática: a pesquisa em sala de aula, (MEIRE, 1998).
• Desenvolvimento de conceitos científicos e matemáticos: aportes psicológicos (FALCÃO, 1998).

A escolha por citar apenas esses trabalhos esteve ancorada na cronologia, pois verifica-se que desde antes do
primeiro evento da SBEM, já existia uma preocupação em estudar os processos de ensino e aprendizagem com base
em teorias que evidenciassem uma aprendizagem significativa.

Estes trabalhos mostram a preocupação dos profissionais, ainda que não tenham se utilizado de argumentações
neuroanatomofisiológicas, em relação ao sistema cognitivo durante a aprendizagem nas aulas de matemática, mesmo
com poucas publicações em relação a essa temática, em geral, nota-se o interesse nesse campo do conhecimento
para responder as inquietações dos autores e contribuir para o processo de ensino e aprendizagem.

Nessa mesma ótica, Fonseca (2013), publicou uma obra intitulada “Protocolo Neuropsicopedagógico de Avaliação
Cognitiva das Habilidades Matemáticas”, que aborda a respeito da importância da aprendizagem matemática em meio
as lentes da Neurociência Cognitiva. Além de sua tese de doutoramento (Fonseca, 2015) que investigou o estudo das
funções trigonométricas no ensino médio e no ensino superior no Brasil e na França. Assim, é evidente o esforço de
pesquisadores em busca de minimizar as dificuldades no aprendizado.

Para melhor entendimento sobre Jogos Matemáticos e Neurociência Cognitiva, a seguir traremos uma associação
entre essas áreas.
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1. JOGOS MATEMÁTICOS VERSUS NEUROCIÊNCIA COGNITIVA

Em sua obra, Lorenzato (2009) diz que Comenius por volta de 1650, afirma que o conhecimento começa pelos
sentidos e que só aprende fazendo. Diante dessa afirmação tem-se a seguinte consideração:

Os nossos sentidos se desenvolveram para que pudéssemos captar a energia presente no
ambiente, embora saibamos que, das muitas formas de energia que nos rodeiam, somos
sensíveis a apenas algumas, para as quais possuímos os receptores específicos.
(COSENZA, 2011, p. 17)

Assim, o filósofo Aristóteles definiu os cinco sentidos que seriam utilizados por nós normalmente, sendo eles: Tato,
Visão, Audição, Paladar e Olfato. Cada qual ligado ao órgão sensorial especifico no corpo, mas segundo Cosenza
(2011) eles são em maior número.

Assim, quando estamos fazendo uma atividade prática onde estamos manipulando objetos, construindo
conhecimentos e executando as atividades e jogos, a probabilidade de que essa aprendizagem permaneça na
memória aumenta, pois estamos usando mais de um canal de entrada e a possibilidade de ser um estímulo certo é
maior. Pois os neurônios que tem as fibras mielinizadas podem ser mais eficientes e as sinapses que regulam a
passagem de informações no sistema nervoso é fundamental para a aprendizagem.

Kandel (1991) afirma que em cada modalidade sensorial, um tipo específico de energia representa o estímulo, e essa
energia é transformada em sinais elétricos via receptores especializados.

Na maioria dos Jogos Matemáticos utilizam-se os canais de entrada da Visão e Tato assim vamos compreender um
pouco sobre eles.

1. Visão
Este órgão é o responsável pela percepção do mundo exterior onde é detectado luzes para haver interpretação. De
acordo com Lent (2002),

A informação visual codificada pelo sistema visual percorre vias paralelas da retina ao
tálamo e deste ao córtex, especializados no processamento de aspectos específicos da
cena visual. São essas vias paralelas que permitem ao indivíduo realizar as principais
submodalidades visuais: a localização espacial dos estímulos luminosos, a medida da
intensidade, a identificação da forma dos objetos, a detecção de objetos móveis e a visão
de cores. (LENT, 2002, p. 297)

Assim, o sistema visual é uma parte significativa da forma como processamos as informações e um fator fundamental
na forma como aprendemos, envolve processos como a forma pela qual movemos nossos olhos coordenadamente,
como nos concentramos, como podemos alcançar a percepção de profundidade, a forma como percebemos o mundo
a nossa volta, como processar, armazenar e recuperar informações.

A visão, responsável por grande parte das informações sensoriais recebidas do meio externo, é um dos sentidos
essenciais para o processo de aprendizagem escolar, quando o aluno está focado, aprendendo algo onde ele está
ativo, sua memória visual se torna mais significativa.

1. Tato
Existe uma grande diversidade dos receptores táteis existentes na pele e no interior do organismo: essa característica
contribui bastante para a ampla capacidade de percepção tátil de que somos capazes.

Lent (2002) afirma que cada neurônio possui um campo receptor característico em algum setor do corpo. Os
neurônios primários do tato geralmente apresentam campos receptores restritos e bem delimitados na pele. Um
estímulo aplicado dentro do campo receptor provoca um aumento da frequência de potenciais de ação do neurônio
correspondente ao que melhora o processamento e armazenamento das informações no córtex cerebral.

Assim, o tato na aprendizagem é um facilitador, pois o aluno está manuseando seu material didático, especificamente
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o jogo, sendo um agente ativo na formação do conhecimento.

Analisando esta atividade por lentes da NC, verifica-se que o uso de materiais manipuláveis e jogos são estímulos
certos quando o professor sabe conduzir a atividade no que se refere à aprendizagem, pois contribui para o processo
cognitivo e social do aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa traz uma análise da tendência metodológica Jogos Matemáticos, e a frequência de trabalhos que se
aproximam da Neurociência Cognitiva buscando apresentar os temas mais pesquisados nas 12 edições do ENEM.
Relacionar essas duas áreas reforça a ideia de que a neurociência não propõe uma nova pedagogia e nem promete
soluções para as dificuldades de matemática, mas ajuda a fundamentar a prática pedagógica, viabilizando um melhor
processo de ensino e aprendizagem.

Para os professores que estão sempre com interesse em inovar e melhorar suas aulas, o uso dessa tendência os
deixam livres para usar sua criatividade e adaptar os conteúdos em sala de aula. Conhecer a Neurociência Cognitiva
ajuda a respeitar o processo de aquisição da informação.

Usar materiais didáticos manipuláveis e jogos faz com que o aluno se interesse ainda mais, evidência comprovada no
item três deste artigo, que deixa claro que conhecimentos a respeito da Neurociência Cognitiva auxilia no processo de
aprendizagem.
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[1] Ensino por meio da transmissão do conteúdo, o professor é o reprodutor do conhecimento e o aluno é um sujeito
passivo que aceita-o sem questioná-lo.
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