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RESUMO

O presente artigo traz em seu bojo algumas características de concatenação entre a Etnomatemática e a Neurociência
Cognitiva. Será primeiramente abordado as ideias principais que permeiam a Etnomatemática e algumas lentes como
D’Ambrósio (1985; 1998; 2002), Knijnik (1993), Esquincalha (2004), Pieper et al. (2013) e Orey e Rosa (2009). Mostra
um breve panorama sobre a participação dos trabalhos com a referida temática nos Encontros Nacionais de Educação
Matemática (ENEM) e também sobre a mesma nos livros didáticos. Em seguida, será apresentada uma discussão
sobre a Neurociência Cognitiva, alguns autores como Cosenza e Guerra (2011), Lent (2008), Zaro et al. (2010), dentre
outros. Por fim, embasado em pressupostos da Teoria da Cognição, serão indexados pontos acerca das contribuições
entre a Neurociência e a Etnomatemática. O trabalho tem por metodologia um resgate bibliográfico de ambas
temáticas.
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ABSTRACT

The present article brings in your bulge some concatenation characteristics in between the Ethnomathematics and the
Cognitive Neuroscience. It will be first approached the principal ideas that permeate the Ethnomathematics and some
looks like D’Ambrósio (1985; 1998; 2002), Knijnik (1993), Esquincalha (2004), Pieper et al. (2013) and Orey e Rosa
(2009). Show a brief panorama on the work’s participation about the subject in the Nationals Meeting of Mathematics
Education (ENEM) and also with the same in the textbooks. Then, it will be presented a discussion about the Cognitive
Neuroscience, some authors like Cosenza e Guerra (2011), Lent (2008), Zaro et al. (2010), among others. Lastly,
based in the Cognitive Theory assumptions, it will be indexed points about contributions in between the Neuroscience
and the Ethnomathematics. The work has by methodology a bibliographic retrieval of both thems.
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INTRODUÇÃO

A cultura eurocentrista ditou, durante séculos, como as formas de conhecimento eram validadas pelo homem. Sua
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ciência se tornou a verdade aceitável, em detrimento a todas as outras manifestações, de povos considerados
não-ocidentais ou não-civilizados.

Historicamente, os conceitos matemáticos foram construídos de acordo com o pensamento dos gregos, como
Pitágoras, Tales, Arquimedes. Esses pensadores sendo gregos, pensaram conforme a realidade da Grécia Antiga,
então naturalmente o modo de construir esses conhecimentos é grego (D’AMBRÓSIO, 1998). Para um povo
aborígene, com seus costumes, mitos e conhecimentos, esse pensamento pode não fazer sentido algum, não
condizendo com sua realidade.

Desse modo, explicar fenômenos naturais de forma distinta à forma imposta pelo pensamento eurocentrista, bem
como os processos de transmissão e de organização de diversos sistemas culturais é a força motriz da
Etnomatemática. A análise histórica é fundamental para esse entendimento (D’AMBRÓSIO, 1998; ESQUINCALHA,
2004), sendo essa nova abordagem enquadrada dentro da História da Matemática.

Cada ser humano, dentro de sua cultura, é único. Portanto, forma, dentro de sua ontologia, construtos que servem de
representações para o mundo em que se insere. A Teoria da Cognição, para as explicações desses fenômenos,
recebem um adicional: o estudo do cérebro (ZARO et. al. 2010). Nesse sentido, nasce a Neurociência Cognitiva, área
de recente crescimento, que se encarrega dos estudos dos processos neurais e os comportamentos correspondentes
a estes no ser humano. Somada a Educação, tem-se a Neuroeducação, explicando os processos de aprendizagem
nessa perspectiva.

Partindo desses pressupostos, nesse trabalho será explicitado as correlações entre a Etnomatemática e a
Neurociência Cognitiva, com um caráter de revisão bibliográfica entre os principais teóricos de ambas. Partiremos da
apresentação sobre a primeira, onde dissertar-se-á a respeito de sua participação nos Encontros Nacionais de
Educação Matemática (ENEM) e Livros didáticos mais recentes. A seguinte, trará em seu bojo como a Neurociência
foi concebida, aspectos históricos e sua articulação com a educação. Por fim, a interseção entre Etnomatemática e
Neurociência, onde se faz a pergunta primordial dessa pesquisa: haveria então uma articulação possível entre elas

1 – ETNOMATEMÁTICA

A desvalorização das culturas consideradas não-ocidentais é uma máxima na História das Ciências Naturais. As
produções com relação aos povos que não se encaixam no termo “eurocentrista” foram negados ou marginalizados,
considerados, no máximo, como um processo de maturação das ciências (ESQUINCALHA, 2004).

O caso da matemática não é diferente. Para D’Ambrósio (1998):

A matemática é, desde os gregos, uma disciplina de foco nos sistemas educacionais, e tem
sido a forma de pensamento mais estável da tradição mediterrânea que perdura até nossos
dias como manifestação cultural que se impôs, incontestada, às demais formas. Enquanto
nenhuma religião se universalizou, nenhuma língua se universalizou, nenhuma culinária
nem medicina se universalizaram, a matemática se universalizou, deslocando os demais
modos de quantificar, de medir, de ordenar, de inferir e servindo de base, se impondo,
como o modo de pensamento lógico e racional que passou a identificar a própria espécie.
(D’ AMBRÓSIO 1998, p. 10)

A Matemática, como língua universal e como produto europeu, oriundo do pensamento grego, fincou sua base e assim
como as Ciências Naturais, considerou as manifestações fora desse pensamento como maturação natural dentro da
história.

Contudo, essa ideia perdurou até meados do século XIX, quando o mundo conheceu as grandes revoluções nos
sistemas produtivos, informativos e comunicativos. Os preconceitos e as concepções sobre esses povos foram
revistos nesse processo.
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Esse reconhecimento, segundo Esquincalha (2004, p. 3), da igual importância das culturas, influenciando-se
mutualmente e que, principalmente, uma não deve subjugar a outra, se tornou o estandarte do Multiculturalismo.
Partindo desse pressuposto, a Antropologia se tornou fundamental, pois em suas pesquisas revelam aspectos da
produção científica dos povos colonizados e então ignorados historicamente pela ciência ocidental (ESQUINCALHA,
2004). Isso tendencia uma democratização do entendimento de conhecimento.

Desse modo, a então chamada Ciência, definida como um corpus de conhecimentos, organizados e hierarquizados de
acordo com uma graduação de complexidade e de generalidade, elaborados pelo homem na sua ânsia de desvendar
a ordem cósmica e natural e de esclarecer o comportamento físico, emocional e psíquico do indivíduo e de outros (D’
AMBRÓSIO, 1998) seria transmutada para a Etnociência, que tem como assertiva o estudo dos fenômenos científicos
e, por conseguinte, os estudos tecnológicos numa relação direta com a formação social, cultural e econômica (Idem,
ibidem). Assim, partindo de sua etimologia, D’Ambrósio (1998) caracteriza-a como:

etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto cultural e portanto inclui
considerações como linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e símbolos;
matema é uma raiz difícil, que vai na direção de explicar, de conhecer, de entender; tica
vem, sem dúvida, de techne, que é a mesma raiz da arte e da técnica. Assim poderíamos
dizer que a etnomatemática é a arte de ou técnica de explicar, de conhecer, de entender os
diversos contextos culturais. Nessa concepção, se aproximamos de uma teoria do
conhecimento ou, como é modernamente chamada, teoria da cognição (D’AMBRÓSIO
1998, p. 2-3).

Nas palavras de Knijnik (1993):

[…] uma abordagem etnomatemática é a investigação das concepções, tradições e
práticas matemáticas de um grupo social subordinado e o trabalho pedagógico que se
desenvolve na perspectiva de que o grupo interprete e codifique seu conhecimento;
adquira o conhecimento produzido pela matemática acadêmica, utilizando, quando se
defrontar com situações reais, aquele que lhe parecer mais adequado (KNIJNIK 1993, p. 5)

Assim, podemos caracterizar a Etnomatemática como a matemática particular, de pertencimento a determinado
grupo social (PIEPER et al. 2013), podendo assim ser comumente chamada de matemática do cotidiano, ou
matemática antropológica em sua abordagem, utilizando-a para uma melhor compreensão das comunidades
tradicionais, partindo de uma análise histórica e antropológica.

1.1 O programa Etnomatemática

No Quinto Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME-5), em Adelaide, Austrália, estavam em foco
algumas tendências que se denominavam “Matemática e Sociedade”, “Matemática para todos” e “História da
Matemática e de sua pedagogia”. Nesse mesmo congresso, o professor Ubiratan D’Ambrósio, ainda em poucas
linhas, situou a teorização para a linha de pesquisa que estava em formação (ESQUINCALHA 2004). Nascia então o
Programa Etnomatemática.

Em síntese, podemos dizer que o programa Etnomatemática tem como objetivo explicar os processos de geração,
transmissão e organização do conhecimento de diversos povos ou sistemas culturais. Desse modo, o enfoque é
totalmente holístico (D’AMBRÓSIO 1998). Partindo desse enfoque à histórica, temos uma caracterização crítica da
geração e produção do conhecimento, de como se dá sua institucionalização.

Por ser um programa que visa as práticas historicamente construídas, a etnomatemática pode ser erroneamente
entendida nessa limitação. Segundo Orey e Rosa (2009, p.1) esse programa faz parte de um sistema de pensamento
matemático sofisticado que não visa somente o desenvolvimento de habilidades matemáticas, mas sim, o
entendimento de “como fazer” matemática.

Surgia então o programa Etnomatemática, impulsionado pela procura de entender o saber/fazer matemático ao longo

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

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-12,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



da História da Humanidade, contextualizado em grupos diversos de interesse, comunidade, povos e nações
(D’AMBRÓSIO 2002 apud ESQUINCALHA 2004). A Etnomatemática seria então o impulso para a aceitação das
diversas culturas existentes e seus saberes matemáticos.

1.2 A Etnomatemática nos Encontros Nacionais de Educação Matemática (ENEM)

O primeiro ENEM foi realizado em 1987, na cidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e de
lá pra cá foram 12 edições, onde a XII realizou-se na mesma cidade, no ano de 2016, na Universidade Cruzeiro do Sul
(UNICSUL) e sendo a XIII programada para o ano de 2019.

O ENEM é um evento que reúne a comunidade científica na área de Educação Matemática, visando trazer um
panorama das pesquisas feitas sobre ensino de matemática por pesquisadores e professores. O I ENEM era o passo
essencial para deflagrar um processo democrático para a criação de uma “Sociedade Brasileira de Educação
Matemática” representativa, acolhendo todos aqueles prioritários e profissionalmente envolvidos com Educação
Matemática no país (D’AMBRÓSIO 1985, p. 46).

Neste trabalho, teve-se o cuidado de analisar todas os anais dessas edições, buscando não apenas aqueles trabalhos
que tinham em seus títulos o nome “Etnomatemática” e sim, buscou-se com as palavras-chave: Etnomatemática,
Cotidiano, Cultural. A tabela a seguir, mostra um panorama sobre a quantidade de trabalhos em seus respectivos
eventos.

Tabela 1 – Frequência de trabalhos no ENEM com a temática “Etnomatemática”

EVENTO ANO ESTADO (UF) INSTITUIÇÃO QUANTIDADE
I ENEM 1987 SP PUC-SP 3
II ENEM 1988 PR UEM 11
III ENEM 1990 RN UFRN 19
IV ENEM 1992 SC FURB 10
V ENEM 1995 SE UFS 9
VI ENEM 1998 RS UNISINOS 30
VII ENEM 2001 RJ UFRJ 1
VIII ENEM 2004 PE UFPE 3
IX ENEM 2007 MG UNI-BH 9
X ENEM 2010 BA UFBA 32
XI ENEM 2013 PR PUC-PR 17
XII ENEM 2016 SP UNICSUL 38
Total 0 0 0 182

Fonte: Anais dos ENEM’s

Na primeira edição do evento, podemos observar uma pequena quantidade, podendo ser explicado pelo fato da
aderência do programa “Etnomatemática” iniciar nos anos 90. Nas edições seguintes até 1995, pode-se notar a
inconstante participação desse trabalhos, aumentando até 1990, e diminuindo até 1995. Em 1990, Ubiratan
D’Ambrósio lança o livro “Etnomatemática – Arte de explicar e conhecer”, sendo a 5º edição publicada em 1998, ano
de maior participação de trabalhos sobre a temática nos anos 90 (30 trabalhos).
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No primeiro ENEM do século XXI, em 2001, a queda drástica na participação dos trabalhos com a temática
etnomatemática se dá por dois motivos: 1 – Os trabalhos e a temática TIC (tecnologias da informação) estavam em
franca ascensão; 2 – diferente das edições anteriores, não houve uma distribuição bem coesa dos trabalhos em
temáticas específicas. A partir desse evento, novamente percebe-se o crescimento da quantidade dos trabalhos nos
Encontros, sendo que o livro “Etnomatemática – Elo entre as tradições e a modernidade” foi lançado em 2002. Esses
lançamentos de fato contribuem para a tendência aparecer, mas não se esgota nisso: pode haver outros fatores que
estão relacionados com a variável aparição dos trabalhos em Etnomatemática nos ENEM’s.

1.3 Etnomatemática nos livros didáticos do Ensino Médio

No item 2.1 do edital do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2016, alguns critérios para o aval do livro vir a
circular na educação básica foram explanados. Dentre eles, o ponto nº 2 explicitava a observância dos princípios
éticos necessários à construção da cidadania e do convívio social republicano (BRASIL 2011). Na direção das
políticas das Diretrizes Curriculares, existem dois critérios a serem satisfeitos:

Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da pessoa
e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e
eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação.

Estéticos: de cultivo da sensibilidade acompanhado da racionalidade; de enriquecimento
das formas de expressão e do exercício da criatividade; de valorização das diferentes
manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; de construção de
identidades plurais e solidárias. (BRASIL, 2012, pp.107-108)

Esses critérios concatenam com os pressupostos da Etnomatemática, na valorização da cultura e na contextualização
do ambiente do aluno. A seguir, nas Tabelas 2 e 3, mostraremos os livros didáticos aprovados no Edital do PNLD de
2012 para os livros de matemática do Ensino Médio, bem como uma descrição quanto sua metodologia de
aprendizagem e contextualização.

Tabela 2 – Livros didáticos Ensino Médio

Nome Metodologia de Ensino e
Aprendizagem Contextualização

Conexões com a
Matemática

Resolução de problemas/
situação-problema

Questões sociais e ecológicas/
Interdisciplinaridade

Matemática –
Contexto &
Aplicações

Resolução de problemas História da Matemática

Matemática – Paiva Resolução de problemas Interdisciplinaridade (Exatas)
Matemática Ciência
e Aplicações

Exercícios resolvidos, sistematização
dos conteúdos História da Matemática

Matemática Ciência,
linguagem e
Tecnologia

Situações-problema do cotidiano Etnomatemática

Matemática Ensino
Médio

Sistematização dos conteúdos,
Situação-problema.

Etnomatemática/ História da
Matemática

Novo Olhar –
Matemática

Situações-problema, reflexão dos
exercícios de modo crítico, resolução Etnomatemática, História da

Matemática, Interdisciplinalidade
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de exercícios

Fonte: Guia PNLD 2013 – Matemática

Nota-se que dos sete escolhidos no edital, três trouxeram a temática “Etnomatemática” em suas contextualizações.
Percebe-se ainda a preocupação de todos os livros nessa vertente em trazer uma metodologia de ensino e
aprendizagem baseado em situações-problemas, sendo fundamental para correlacionar essa metodologia com a
escolha da contextualização do referente livro. Os outros quatro livros trouxeram as temáticas “Interdisciplinaridade,
História da Matemática e Questões Sociais e Ecológicas”, que podem trazer em algum discurso, a depender do
conteúdo, a temática Etnomatemática, inclusive História da Matemática, donde a Etnomatemática é oriunda.
Dessume-se, então, a importância desta metodologia no auxílio da aprendizagem matemática dado que
aproximadamente 43% dos livros aprovados pelo PNLD trazem em sua contextualização a Etnomatemática.

2 – NEUROCIÊNCIA COGNITIVA

A Neurociência Cognitiva é uma área recente do conhecimento, que surgiu basicamente dos estudos entre Psicologia
Cognitiva e Neurobiologia, mas se difunde como um conceito transdisciplinar ao envolver diversas áreas do
conhecimento no estudo do cérebro humano (OLIVEIRA, 2014). Para Gazzaniga et al. (2006), o termo “Neurociência
Cognitiva” surgiu no fim da década de 1970, dentro de um táxi em Nova York. Segundo esse autor:

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).

O cérebro é o órgão, nessa perspectiva, mais importante do corpo humano, pois nesse pressuposto controla as
funções executivas preexistentes (COSENZA e GUERRA, 2011). A célula básica para a transmissão das informações
é o neurônio, célula básica do cérebro, junto as células da glia. Scorza et al. (2005, p. 250) discutem as descobertas
de Ramón y Cajal sobre a “morte dessas células no sistema nervoso central (SNC), não existindo a possibilidade de
regeneração. Mas no futuro a ciência possa mudar essa lei.”

A neuroplasticidade ou a capacidade de desenvolver novos neurônios vai de encontro a essa ideia. Os repositórios
neuronais são reabastecidos constantemente durante a infância e a adolescência, sendo que essa capacidade é
diminuída ao longo da vida, porém nunca findada (OLIVEIRA, 2014). Essa construção é relacionada às condições de
interações e estímulos com o meio externo.

As zonas ativas de contato entre uma terminação nervosa por onde passam os impulsos nervosos denomina-se
sinapse, do grego “que junta” (LENT, 2008). Os neurônios são formados por um corpo celular e por dois conjuntos de
ramificações. Um destes tipos de ramificações designa-se axônio; a sua função é transmitir informação do neurônio a
outras células a que está funcionalmente ligado. O outro designa-se dendritos; a sua principal função é a de receber a
informação transmitida pelos axônios de outros neurônios (OCDE, 2005). A sinapse seria nesse caso a zona de
proximidade entre o dendrito de um neurônio e o axônio de outra célula neuronal.

2.1 1990-1999: A década do cérebro.

Os conhecimentos sobre o funcionamento do SNC foram potencializados com o advento de novas tecnologias, como
aparelhos de neuroimagem e ressonância magnética cresceu durante os anos 90, conhecido como a década do
cérebro (GUERRA, 2011). Esses avanços, se aportando nessas tecnologias, possibilitaram o estudo dos processos
cognitivos envolvidos em tarefas específicas, explicando muito sobre o funcionamento do SN (ALBRIGHT, POSNER e
KANDEL, 2000; COOPER e GEAKE, 2003). A década do cérebro foi de fundamental importância para a transição
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entre os conhecimentos internos (cognição) e externos (comportamento) do homem.

Essas descobertas ultrapassaram os limites da academia e foram estendidos para outras áreas do conhecimento. A
educação (que será tratada na próxima subseção) é uma delas. Como qualquer ciência, numa abordagem kuhneriana,
em tempo de ciência extraordinária, foi grande alvo de distorções por conta da massiva divulgação científica
equivocada, denominadas “neuromitos” (GUERRA, 2011). A divulgação científica é de importância imprescindível para
a melhoria da qualidade de vida da população, portanto traz em seu bojo benefícios inestimáveis
(HERCULANO-HOUZEL, 2007). Desse modo, a divulgação dos conhecimentos da neurociência se tornam
necessários para pavimentar o conhecimento necessário para a mudança na vida da população.

Com esse contato, educadores e administradores públicos tiveram contato com esses conhecimentos, tendo assim a
oportunidade de reconhecer o cérebro como o órgão da aprendizagem e em relação aos seus processos
neurobiológicos que levem ao aprendizado (GUERRA, 2011). A partir disso, questiona-se: qual seria o papel da
Neurociência Cognitiva na Educação No que esses conhecimentos podem contribuir para o processo de ensino e
aprendizagem

2.2 Neurociência e Educação

Nos anos 2000, surge um movimento denominado mind, brain and education (MBE) ou “mente, cérebro e
educação”(OCDE, 2005). Procurava assim introduzir os estudos da Neurociência na educação, sendo que alguns
autores denominam essa fusão como a Neuroeducação. Para Guerra (2011, p. 4) “a aplicação desses conhecimentos
no contexto educacional tem limitações. As neurociências podem informar a educação, mas não explicá-la ou fornecer
prescrições, receitas que garantam resultados”. Algumas teorias psicológicas baseadas em mecanismos cerebrais
podem dinamizar as ferramentas de estratégias educacionais (GUERRA, 2011). Partindo disso, a Neuroeducação
está a serviço dos processos de ensino e aprendizagem, como suporte ao educador para entender o comportamento
do aluno diante das situações didáticas.

Zaro et al. (2010), em suas pesquisas, argumentam que o aparecimento do termo “neuroeducação” foi introduzido
após a defesa da tese de doutorado de Tracey Noel Tokuhama-Espinosa, pela Universidade Capella/USA, sob a
orientação de Elena Kays. Esse trabalho tem uma entonação de fundador, discutindo exaustivamente o tema,
evocando as referências nesse segmento e trazendo um novo diálogo, com a educação (ZARO et al., 2010). Esse
trabalho conduz desde os primórdios da discussão sobre neuroeducação em meados da década de 70, com autores
como Shaw e Stewart, e Gardner. O trabalho de Tokuhama-Espinosa é de fundamental importância para o
entendimento dessa junção entre Educação e Neurociência.

As neurociências, traçando um pressuposto psicológico, teriam a função de explicar os fenômenos do comportamento
da aprendizagem (ZARO et al., 2010), diferenciando os neurocientistas dos psicólogos, onde os primeiros se
preocupam com as estruturas cerebrais e o segundo está direcionado à mente humana. Contudo, essa caracterização
não deve ser antagônica. Desse modo:

Uma destas questões seria, por exemplo, buscar explicações sobre o papel das emoções
no aprendizado, nos processos de tomada de decisão e nas várias possibilidades de
motivação dos alunos para o aprendizado. Já para os educadores, estas informações
seriam usadas para melhorar suas práticas em sala de aula. Poderiam, por exemplo,
aproveitar o conhecimento já consolidado sobre as mudanças neuronais que ocorrem no
cérebro, durante o aprendizado (área de pesquisa das Neurociências), e as técnicas e
métodos de observação e documentação dos comportamentos observáveis (área de
pesquisa da Psicologia), para fundamentar de forma consistente e verificável a eficiência
de tais práticas (ZARO et al. 2010, p. 5).

Assim, os profissionais que desejam embarcar nessa nova perspectiva multidisciplinar, devem flexibilizar suas
próprias epistemologias dentro do contexto de ensino e, consequentemente, de aprendizagem. Deriva-se daí a
importância de seu trabalho, delimitando a alguns conhecimentos comuns já estruturados ou como instrumento de
metodologia ou pesquisa.
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No Brasil, vale salientar os trabalhos de Fonseca (2012; 2015). Em sua tese de doutorado, Fonseca (2015, p. 50)
discute sobre a dificuldade da trigonometria, afirmando que “essas noções matemáticas se encontram no topo da
hierarquia dos mais complexos conteúdos do Ensino Médio, apontados pelos alunos, alegando ser uma das
dificuldades primordiais, enxergar o invisível; reportando-se a representação geométrica do sen 30° num triângulo
retângulo”. Faz uma análise neurocognitiva sobre articulação entre os Níveis do Funcionamento do Conhecimento de
Aline Robert e a memória de longo prazo, por meio de Tarefas relacionadas às funções trigonométricas do Ensino
Médio, supostamente encontradas no Ensino Superior (FONSECA, 2015). Seus estudos concatenam essa temática,
circulando entre a Didática da Matemática e a Neurociência Cognitiva.

3 – NEUROCIÊNCIA E ETNOMATEMÁTICA: UMA ARTICULAÇÃO POSSÍVEL

Nessa seção, será tratado sobre as interseções entre as duas propostas de abordagem discorridas nesse trabalho.

3.1 Primeiro encontro: neurociência e antropologia

Pesquisas envolvendo o baixo status socioeconômico (SSE) e tamanho do cérebro com mil crianças mostrou
resultados surpreendentes. Ao medir o tamanho do córtex cerebral de crianças de baixa renda e comparar com as de
renda maior, constatou-se uma diferença de 6% de tamanho (GUIMARÃES e ZALUAR, 2015). Isso é mais uma
evidência de que neurocientistas afirmam sobre as condições externas para o desenvolvimento neurocognitivo, como
afirma Cosenza e Guerra (2011, p. 28) enfatizando que “o que torna os cérebros diferentes é o fato de que os detalhes
de como os neurônios se interligam vão seguir uma história própria. É como uma cidade planejada […]”. Essa cidade
planejada se refere à história própria de cada indivíduo.

Não somente os neurocientistas que se interessaram por essas questões. Psicólogos, em especial os behavioristas
radicais, já constatavam que o externo tem fatores imprescindíveis na mudança do comportamento, como estímulos
reforçadores e diferenciais (SKINNER, 2003). B. F. Skinner (1904-1990), que é o fundador dessa vertente
behaviorista, fala sobre o homem ser filogenético (características da espécie), ontogenético (história particular do
sujeito) e cultural. Do mesmo modo:

[…] Esses são exemplos de como é difícil estudar o cérebro e, em particular, o
comportamento: como separar as influências genéticas das causadas pela experiência do
indivíduo O velho dilema nature x nurture (natureza x criação) há muito intriga os
antropólogos (e neurobiólogos) sem que encontrem uma resposta definitiva para essa
tensão, que sempre retorna na vida dos seres humanos em diversas culturas. Antropólogos
admitem a entrada do que um deles chamou “o convidado inesperado”: o espírito humano,
o cérebro, cujos mistérios não conseguiram desvendar (GUIMARÃES e ZALUAR, 2015 p.
49).

Em relação aos sistemas culturais, podemos afirmar que estes não são apenas sistemas rígidos, mas arranjos
dinâmicos ordinários de conflitos, acordos e tensões constitutivas (GUIMARÃES e ZALUAR, 2015). Nesse termo, não
basta apenas estudar os processos cerebrais, mas entender o conceito social onde o indivíduo está inserido. Nesse
meio é que está inserido os catalisadores de reconhecimento e de recompensa (Idem, 2015). A estimulação cognitiva
representa bem esse processo: quando há possibilidades de novas experiências, há melhor desenvolvimento do
cérebro.

Interessa-se entender como o ser humano, em sua cultura específica, constrói o conhecimento, levando em
consideração as influências filogenéticas e ontogenéticas. A teoria da cognição será o ponto de partida para esse
entendimento.

3.2 Segundo encontro: da Teoria da Cognição aos processos neurocognitivos
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Lembrando que a Etnomatemática também é conhecida como a antropologia da matemática, onde os termos “etno”
(ambiente), “mate” (explicar, conhecer) e “tica” (técnicas, arte) se correlacionam dentro de um sistema cultural
(ESQUINCALHA, 2005). A teoria da cognição, nesse ponto, explica os processos das construções de modelos
mentais. Modelos mentais são representações analógicas de conceitos e objetos ou eventos que são espacial e
temporalmente análogos (MOREIRA, 1996). Assim, cada povo constrói modelos mentais dos objetos, conceitos ou
eventos, na tentativa de explicá-los racionalmente.

Esses modelos, nessa vertente, são representações análogas do conhecimento (MOREIRA, 1996). Nesse caso, há
uma correlação entre o que se deseja representar e a própria representação. O ponto chave aqui é: não existe um
único modelo mental para um determinado estado. Como construto cognitivo, pode ser combinado e recombinado de
acordo a necessidade (MADRUGA, 2012). Com isso, podemos ver que cada cultura tem seu modelo mental
relacionado a determinados eventos, objetos ou conceitos, o que explica a relação entre a teoria da cognição e a
Etnomatemática.

Mas e a Neurociência Cognitiva Ao se debruçar sobre modelos mentais determinados para cada sistema cultural,
podemos destacar algumas funções cerebrais importantes. A primeira delas, fala a respeito da memória declarativa.
Um exemplo pertinente seriam as pirâmides. Podem ser consideradas um objeto geométrico, mas se tivéssemos a
oportunidade de perguntarmos a um construtor egípcio e a um maia, eles dariam características distintas.
Basicamente, seus hipocampos fortaleceram traços de memória (COSENZA e GUERRA, 2011), especificamente entre
as regiões corticais, relacionando à diferentes experiências sobre o objeto “pirâmide”.

Nesse sentido, a memória fragmentária dos povos são distintas. Exemplo disso seria a imagem verbal da pirâmide,
que se difere entre os dois povos. A área occipital, responsável pela captação da visão, pode ser destacada também
nesse sentido, sendo o formato das pirâmides diferentes dentre esses dois povos comparativos. Segundo Cosenza e
Guerra (2011, p. 68) “nossa memória de pessoas, coisas, lugares ou eventos é armazenada de forma fragmentária e
nossas lembranças são feitas de reconstruções providenciadas a cada momento”. Desse modo, a memória tem papel
importante considerando as representações mentais de cada povo e sua cultura.

Como dito anteriormente, nas palavras Knijnik (1993, p. 5), a etnomatemática se debruça sobre o “adquirir do
conhecimento produzido pela matemática acadêmica, utilizando, quando se defrontar com situações reais, aquele que
lhe parecer mais adequado”. Essas situações reais envolvem tomada de decisão para a construção de determinada
representação mental, envolvendo o córtex pré-frontal do cérebro. Essa área é responsável pelas funções executivas,
associada a três regiões: a dorsolateral, giro do cíngulo e a orbitofrontal (COSENZA e GUERRA, p. 91). A primeira
região está ligada a memória, como já foi enfatizado. As demais estão ligadas à avaliação de riscos, inibição de
comportamentos indesejosos e automonitoramento.

Isso explica como cada indivíduo dentro de um contexto cultural pode se comportar diante de um evento específico,
no caso o conhecimento matemático de seu cotidiano comparado ao acadêmico, ou ao eurocentrista. Na terceira
região, a orbitofrontal, ainda pode-se destacar o papel da cognição e da emoção, em algo que é intrínseco aos seres
humanos e outros animais (COSENZA e GUERRA, p. 81). Somos capazes de modular conscientemente de acordo as
convenções sociais, e, por conseguinte, culturais. Se cada povo tem sua maneira de aprender matemática, isso
também pode ser devido a cada povo ter suas convenções culturais ligadas à emoção de cada um.

Com isso, a Etnomatemática se relaciona nesses termos com a Neurociência Cognitiva, nos processos
neurocognitivos nas representações mentais para a organização do conhecimento e, em particular o conhecimento
matemático, relacionando com seu cotidiano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a Neurociência num contexto sociocultural tende, conforme já fora dito, a se debruçar sobre modelos mentais
determinados para cada sistema cultural, infere-se que fundamentos neurocognitivos associados à Etnomatemática,
enquanto proposta metodológica, predispõem a potencializar a aprendizagem matemática dos alunos em sala de aula
à medida que na abordagem docente vislumbra-se a valorização da cultura de um público-alvo específico por meio do
entendimento do funcionamento de sua memória, de suas funções executivas e suas emoções, no contexto
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neurocientífico.

Essa correlação entre Etnomatemática e Neurociência, se mostra de forma contundente quando analisamos os
trabalhos publicados nos últimos anais do ENEM, sobretudo no formato de Relatos de experiências, onde se percebe
o destaque dado ao rendimento e entusiasmo discente ao estudar conteúdos de matemática que têm como partida o
contexto cultural no qual se está inserido, considerando os modelos mentais, conforme mencionado, previamente
articulados por aluno, tendo por base o entendimento neurocientífico desses processos.

Assim, somos levados a refletir sobre a Etnomatemática a partir da identificação de fundamentos neurocognitivos
nesta alternativa metodológica, cujo foco seja a melhoria da qualidade do ensino de conteúdos matemáticos. Em sala
de aula, a Etnomatemática, costuma ter como base de sua prática pedagógica o diálogo, uma vez que se trata de uma
linha teórica inserida numa tendência sociocultural, cujo objetivo repousa na valorização e reconhecimento da
matemática informal executada pelos mais diversos grupos culturais, considerando a história de vida dos discentes à
medida que lhes é valorizado seus conhecimentos prévios.

Desse modo, a articulação entre a Etnomatemática e a Neurociência não é só possível, como necessário para um
novo olhar sobre essas abordagens em sala de aula.
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