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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar respostas de participantes de um minicurso
intitulado “Neurociência Cognitiva e Didática da Matemática: uma nova proposta epistemológica”,
concatenando essas duas áreas do conhecimento diante de situações de resolução de tarefas
matemáticas. No primeiro momento são apresentadas as principais lentes teóricas a respeito das
duas ciências em questão, trazendo para discussão suas principais características. Posteriormente, o
minicurso é apresentado, trazendo relatos de participantes, que tiveram que confrontar respostas
segundo essas duas vertentes. Algumas respostas típicas mostram a falta de debate sobre a
avaliação do professor, bem como a inserção da Neurociência como ferramenta de grande valia para
uma nova postura epistemológica.

PALAVRAS-CHAVE: Neurociência Cognitiva, Didática da Matemática, Epistemologia, Ensino,
Aprendizagem.

Cognitive Neuroscience and Didactics of Mathematic: for the amalgam of learning’s
epistemology proposal

ABSTRACT

The present work has the objective of presenting answers of participants of a mini-course entitled
"Cognitive and Didactic Neuroscience of Mathematics: a new epistemological proposal" linking these
two areas of knowledge before situations of resolution of mathematical tasks. In the first moment are
presented the main theoretical lenses regarding the two sciences in question, bringing to the
discussion its main characteristics. Subsequently, the mini-course is presented, bringing reports of
participants, who had to confront answers according to these two strands. Some typical answers show
the lack of debate about the evaluation of the teacher, as well as the insertion of Neuroscience as a
valuable tool for a new epistemological stance.

KEYWORDS: Cognitive Neuroscience, Didactics of Mathematics, Epistemology, Teaching, Learning.

Neuroscience Cognitve et Didactique des Mathematiqués: par l’amalgame d’une proposition
epistemologique pour apprendre

RÉSUMÉ

Le présent travail a pour objectif de présenter les réponses des participants à un mini-cours intitulé
"Neurosciences cognitives et didactiques des mathématiques: une nouvelle proposition
épistémologique" appeler ces deux domaines de connaissances avant les situations de résolution de
tâches mathématiques. Dans un premier temps sont présentées les principales lentilles théoriques
concernant les deux sciences en question, en apportant à la discussion ses principales
caractéristiques. Par la suite, le mini-cours est présenté, apportant des rapports de participants, qui
ont dû confronter les réponses en fonction de ces deux volets. Certaines réponses typiques montrent
l&39;absence de débat sur l&39;évaluation de l&39;enseignant, ainsi que l&39;insertion de la
neuroscience en tant qu&39;outil précieux pour une nouvelle position épistémologique.

MOTS CLÉS: Neuroscience cognitive, didactique des mathématiques, épistémologie, enseignement,
apprentissage
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Introdução

A aprendizagem tem papel fundamental para a vida humana. De sua capacidade de aprender e se
comunicar através da linguagem (símbolos) e escrita, difere-se, assim, o homem dos outros animais
(NOVAK, 1984). A aprendizagem, contudo, está intrinsecamente ligada ao processo de ensino, em
que dessa imbricação dialética se constitui a arquitetura cognitiva idiossincrática do aprendiz. O
binômio ensino-aprendizagem e suas implicações epistemológicas são, portanto, os objetos de estudo
de quem veem nas particularidades de áreas específicas do conhecimento, tais como a Neurociência
Cognitiva e Didática da Matemática, uma oportunidade para refletir e agir diante de problemas de sala
de aula.

A aprendizagem matemática, nesse contexto, revela-se como um campo de pesquisa profícuo para a
Educação Matemática, mais precisamente a Didática da Matemática, que investiga as intempéries
dos processos de ensino e aprendizagem dentro de situações didáticas e adidáticas.

Concomitante a esse fato, o cérebro é tido como o principal órgão da aprendizagem, nos paradigmas
da Neurociência Cognitiva, área recente do conhecimento, que tem comprovado e desmitificado
algumas ideias de áreas afins mais antigas (OLIVEIRA, 2004). Essa projeção epistemológica traz
consigo questionamentos feitos pelos educadores que as ciências cognitivas não deram cabo de
explicar, ou a explicação era insuficiente até certo ponto.

O objetivo desse trabalho é apresentar algumas respostas dos participantes de um minicurso
realizado no XV Encontro de Matemática do Agreste Alagoano (EMAAL), intitulado “Neurociência
Cognitiva e Didática da Matemática: uma nova proposta epistemológica” que trouxe o confronto entre
essas duas ciências para gerar reflexões sobre situações didáticas regidas por um contrato didático
Brousseau (1987), onde os desvios de comportamento do aluno são esperados pelo professor que
manipula o milieu (meio) para propiciar a construção de conhecimentos e avaliações mais adequadas.

Esse trabalho, para melhor compreensão, ficou dividido em duas partes. A primeira parte contém
esforços teóricos pautados nos construtos da Didática da Matemática, bem como o seu lugar como
ciência, sua epistemologia e suas características. Também são apresentados os pressupostos da
Neurociência Cognitiva, destacando-se a importância da inserção desses na Educação, mais
precisamente no processo de ensino e aprendizagem.

Na segunda parte, é trazida à tona a construção do minicurso, bem como algumas respostas dos
participantes sobre as situações postas para discussão, tendo em vista primeiramente essa análise
sob a lente da Didática da Matemática e posteriormente com a inserção epistemológica da
Neurociência Cognitiva, aproximando e distanciando as duas abordagens. Nesse intento, foram
discutidas algumas das respostas dos participantes do minicurso, onde o debate permeou situações
de resolução de problemas e as epistemologias das duas vertentes em questão, em dialética.

1-Parte Teórica – Didática da Matemática e Neurociência Cognitiva: uma nova proposta
epistemológica

1.1 A Epistemologia

Como parte da Didática da Matemática, o termo epistemologia só foi aderido a essa ciência a partir
dos anos 60, trazendo consigo várias acepções e interpretações em diversas partes do mundo
(D’AMORE, 2007). Os trabalhos de Brousseau (2006; 2006a) mostram essa distinção dentro da
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Didática da Matemática e suas ocorrências em trabalhos sob a sombra desta.

Para D’amore (2007, p. 3), a epistemologia nesse campo de estudo tem duas vertentes: a primeira
como concepção epistemológica, sendo assim um compêndio de convicções, de conhecimentos e de
saberes científicos, tendendo a aparecer como um conhecimento dos indivíduos, ou de grupo de
pessoas e como funcionam as maneiras de validá-lo, bem como ensiná-lo e aprendê-lo.

A segunda vertente faz jus à tentativa de unificar e identificar as concepções epistemológicas que
provém de diferentes ciências, movimentos intelectuais, grupos de pessoas ou culturas.

Segundo D’amore e Fandiño Pinilla (2002):

Convicção (belief) (ou crença): opinião, conjunto de juízos e expectativas, o
que se pensa sobre alguma coisa; o conjunto das convicções de alguém (A)
sobre alguma coisa (T) fornece a concepção (K) de A relativamente a T; se A
pertence ao grupo social (S) e compartilha com os outros membros de S
aquele conjunto de convicções sobre T, então K é a concepção de S
relativamente a T. Muitas vezes, em vez de “concepção de A relativamente a
T” fala-se de “imagem que A tem de T” (D’AMORE & FANDIÑO PINILLA,
2002, p. 30).

Encara-se assim a noção de saber e conhecer como distintas, trazendo essas duas para o âmbito da
psicologia cognitiva, onde a primeira é considerada como os dados, conceitos, procedimentos ou
métodos que existem externamente ao sujeito que conhece, geralmente estão codificados em
manuais, obras, enciclopédias; a segunda consiste na interiorização desse saber, isto é, quando se
toma consciência, transmuta-se o saber em conhecimento.

Essas distinções são enérgicas quando se pretende falar da aprendizagem do indivíduo com relação
ao cérebro, tentando compreender quais os mecanismos que estão ligados a esse fenômeno, fato
que será expandido na subseção sobre Neurociência. Mas antes se deve compreender a dimensão
didática, isto é, os preceitos da Didática da Matemática.

1.2 Didática da Matemática

Comenius escreve em seu livro Didáctica Magna que “um único método bastaria para ensinar todas
as matérias... as artes, as ciências e as línguas”. Essa ideia demorou a ser abandonada (D’AMORE,
2007) e foi fundamental por dois motivos: o primeiro deles foi a libertação da Didática Geral do peso
da Pedagogia; o segundo, as didáticas específicas puderam ter um status autônomo como área do
conhecimento.

Como ciência, a didática de um conhecimento pode ser entendida como um projeto social por meio de
um “organismo” (D’AMORE, 2007). Esse sentido traz consigo algumas particularidades, como por
exemplo, o modo que será concebido esse projeto dentro de suas restrições.

É o caso da Didática da Matemática. D’Amore (2007, p. 4) a considera como a “arte de conceber e
conduzir condições que podem determinar a aprendizagem de um conhecimento matemático por
parte de um sujeito (podendo ser um “organismo”: instituição, sistema)”. A aprendizagem é entendida
nesse pressuposto como mudança manifesta de comportamentos, isto é, de realizações de tarefas
pré-determinadas. Existem então dois jogadores, um que está predisposto ao conhecimento, isto é,
ao saber que lhe está externo, e um que predispõe do conhecimento, também inferido como
competência (D’AMORE & FANDIÑO PINILLA, 2002).

Esse jogo contempla várias implicações, como a gestão de representações, convicções específicas,
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as linguagens que são utilizadas. Ao colocar essas ações intencionalmente, dá-se o nome de práticas
didáticas. Estas são condições, ou seja, são passíveis de análise. Desse modo, é compreensível
entender a Didática da Matemática como o estudo dessas condições, concretizadas na forma de
projetos efetivos. Como campo experimental, necessita-se desse modo de explicações conceituais e
métodos que passam por exigentes verificações e adequações às contingências específicas
(D’AMORE, 2007).

A Didática da Matemática francesa então nasce desses anseios, partindo de pressupostos iniciais dos
estudos de psicólogos sociocognitivos, como Piaget e Vygotsky, compreendendo a aprendizagem
como um processo social. Como epistemologia, teve a obra de Gastón Bachelard (1884-1962) como
norteadora e como principais teóricos Guy Brosseau, Gerard Vergnaud, Yves Chevallard, Michèle
Artigue e Régine Douady. As teorias que estão em evidência nesse trabalho estão inseridas na obra
de Brousseau, mais precisamente, as noções de Contrato Didático, Conflitos e Misconceptions e
Imagens e Modelos.

1.3 O Contrato Didático

Guy Brousseau define o Contrato Didático como o conjunto de comportamentos do professor que são
esperados pelos alunos e o comportamento dos alunos esperado pelo professor. Mais precisamente:
o conjunto de regras que definem o que cada relação didática deverá fazer, ou no sentido do jogo, o
que o sujeito que predispõe o conhecimento e o predisposto deverá fazer, sendo válido para um e
para outro (PESSOA, 2004).

Essa relação se dá de forma explicita pelo professor e pelo aluno (GÁLVEZ, 1996), definindo assim as
regras de funcionamento das relações na situação didática. A forma de se relacionar com o professor,
com os colegas e até mesmo com o saber está dentro dos preceitos do contrato didático. Porém, essa
última passa despercebida por ser uma relação implícita entre as partes envolvidas.

A interação igualitária na sala de aula era creditada como empecilho para alguns estudiosos sobre o
desempenho escolar (JOHNSON, 1981). Essa interação só considerava como efetiva a transmissão
do conhecimento, numa interação adulto-criança, aquele que predispõe o conhecimento e o que é
predisposto. Estudos em educação e psicologia mostram que a construção do conhecimento do aluno
deve ser enfatizada, compartilhando os conhecimentos entre esses sujeitos e havendo uma
aprendizagem efetiva.

Sobre essa assertiva, Pessoa (2004) discorre:

Entretanto, infelizmente, sabe-se que a prática do trabalho em grupo e a
valorização da interação criança-criança, em grande parte das salas de aula
de nossas escolas, ainda são uma utopia. A liberdade para conversar e trocar
conhecimentos, hipóteses e experiências não é muito comum em nossas
escolas, pois o contrato didático tradicional estabelecido, normalmente, diz
que não se deve conversar com o colega para não atrapalhar “o bom
andamento” da sala de aula. O papel do professor nesse processo é de
fundamental importância, na mudança desta prática, na condução e
favorecimento da comunicação produtiva entre as crianças, no planejamento e
na execução de situações que promovam o desenvolvimento do grupo
(PESSOA, 2004, p. 2).

Sobre a resolução de tarefas matemáticas, o contrato didático insurge no quesito da “resposta
correta” sempre possível ou que todos os dados irão sempre conduzir a técnica correta, mesmo se
eles estiverem implícitos. E essas implicações podem gerar versões equivocadas de certos conceitos,
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ou conceitos errados originários da possível quebra desse contrato.

1. Conflitos e Misconceptions, Imagens e Modelos.

Na Didática da Matemática, Conflitos e Misconceptions estão ligados fortemente à ideia de modelos
mentais e modelos intuitivos. O aluno constrói um conceito e faz dele uma imagem, nesse momento,
um processo intuitivo. Tal imagem pode ser reforçada, de acordo com experiências, provas,
exercícios resolvidos, entre outros. O problema é que tal imagem pode ser mostra inadequada em
comparação com outra imagem, ainda que o professor as compare.

Cria-se nesse caso um conflito, relacionado à imagem anterior e a nova imagem. A misconception
figura entre esses dois preceitos, pois esse termo em inglês significa concepção errada. Muitas das
vezes essa situação é totalmente aversiva e pretende-se evita-la (D’ AMORE, 2005). A misconception
momentânea, como estudo da passagem de uma imagem para outra, pode ser material para análise
da aprendizagem.

Como imagem mental, diferente de imagem intuitiva, D’Amore (2005, p. 148) faz alusão à tradução
em inglês “imaginary” que significa de fato “imaginação”. A forma como são manipuladas as imagens
mentais é que dá a sua distinção com a intuitiva. Para esse autor (2005), as características dessa
imagem mental são:

• A debilidade, isto é, uma não totalidade marcada definidamente explicita;
• A subjetividade, isto é, uma forte ligação com as características e as experiências individuais;
• A falta de um input sensorial adequado;
• O fato de ser parte de um ato do pensamento, portanto, não-existência em si mesma, como

ente único;
• O ser sensorial, isto é, ligada aos sentidos.

Precisamente, o autor comenta:

Imagem mental é o resultado figural ou proposicional ou um resultado misto de
uma solicitação (interna ou externa). A imagem mental é condicionada pela
experiência pessoal, pelas influências culturais, pelos estilos pessoais, em
poucas palavras, é produto típico do indivíduo, mas com constantes e
conotações comuns entre indivíduos diferentes. Ela pode mais ou menos ser
elaborada conscientemente (essa capacidade de elaboração, no entanto,
depende do indivíduo). Todavia, a imagem mental é interna, e, pelo menos em
primeira instância, involuntária (D’AMORE, 2005, p. 153).

O conjunto de imagens mentais elaboradas (conscientes ou não) recebe o nome de Modelos Mentais.
Todas essas imagens tem relação com o mesmo conceito, constituindo assim seu modelo mental.
Esses modelos podem ser vistos de duas formas: estatisticamente, como um simples conjunto de
imagens ou dinamicamente, como uma sequência de imagens que possui uma imagem limitante.

Todos esses conceitos foram apresentados aqui nos pressupostos da Didática, concatenados com
preceitos cognitivos. A subseção que segue, traz os preceitos sobre os mecanismos de aprendizagem
do cérebro, com a Neurociência Cognitiva, bem como suas divisões e características, no intuito de
confrontar dialeticamente essas duas áreas do conhecimento.

1.5 A Neurociência Cognitiva
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Para acrescentar como base científica e epistemológica da Didática da Matemática, nasce a
necessidade da inserção dos conhecimentos da Neurociência Cognitiva, trazendo em seu arcabouço
as questões que circundam o funcionamento neuroanatomofisiológico do cérebro.

A Neurociência Cognitiva surge então como confluência de áreas do conhecimento como Psicologia
Cognitiva e Neurobiologia, difundindo-se como um conceito transdisciplinar (OLIVEIRA, 2014; SILVA,
SANTANA FILHA e FONSECA, 2017; SILVA et al., 2017). Segundo Gazzaniga et al. (2006) ela surge
no fim da década de 1970, dentro de um taxi em Nova York.

Nesse contexto, o cérebro é o órgão mais importante do corpo, pois controla as funções executivas
preexistentes (COSENZA & GUERRA, 2011), tendo como células básicas os neurônios e as glias.
Esses primeiros são as células responsáveis pela transmissão das informações pelo cérebro, por
meio de impulsos elétricos, através da sinapse.

Acreditava-se anteriormente que essas células não possuíam capacidade de regeneração. Scorza et
al. (2005, p. 250) abarcam em seu trabalho a questão da “morte dessas células (neurônios) no
sistema nervoso central (SNC)”, com gênese nos estudos de Ramón y Cajal. A neuroplasticidade veio
de encontro com essa ideia. Os repositórios são constantemente abastecidos na infância e
adolescência, diminuindo a capacidade dessa reposição, porém não findada (OLIVEIRA, 2004).
Consideram-se os estímulos externos, bem como suas condições e restrições, fatores para esse
fenômeno.

A década do cérebro foi crucial para o avanço dos estudos sobre as funções cognitivas a partir da
perspectiva neuronal. Entre 1990 e 2000, houve significativos avanços, como a inserção de aparelhos
de alta precisão para analisar o microcosmo dentro das estruturas encefálicas (GUERRA, 2011).

A partir dos anos 2000 surge um movimento denominado mind, brain and education (MBE), ou mente,
cérebro e educação. Comungavam-se assim os conhecimentos da Neurociência com a Educação,
denominada Neuroeducação. Guerra (2011, p.4) discorre que “a aplicação no contexto educacional
desses conhecimentos tem certas limitações. A Neurociência pode informar a educação, mas não
explica-la nem fornecer receitas que garantam resultados”.

A Neuroeducação parte desse princípio como suporte para os processos de ensino a nível neuronal.
Zaro et al. (2010) explicam que há distinções claras no trabalho do neurocientista e do psicólogo
cognitivo quanto referem-se à aprendizagem. Mesmo assim, infere a não antítese dos pressupostos
epistemológicos desses dois profissionais. Discorrem que:

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).

Doravante, os profissionais que anseiam se mobilizar para adentrarem nesse contexto devem
mobilizar suas epistemologias dentro do contexto do ensino e, consequentemente, para a
aprendizagem (SILVA, SANTANA FILHA & FONSECA, 2017).
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1.6 A atenção como pressuposto inicial da aprendizagem

Dentre as funções cognitivas da aprendizagem, a atenção se configura como primordial, pois como
referencia Cosenza e Guerra (2011, p. 41), a atenção é o “fenômeno onde somos capazes de
focalizar em cada momento determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for
dispensável”. A dimensão da importância da Atenção é discutida por Fonseca et al. (2017), quando
enfatiza que:

Com efeito, a noção de atenção é sensível por todos que estão envolvidos em
episódios privativos ou coletivos, informais ou formais, sobretudo, quando se
prioriza o processo de educação escolarizada. Em particular, a “falta de
atenção” é uma queixa recorrente, principalmente, dos professores de
matemática quando se questionam: por que os alunos não prestam atenção
nas aulas Que “mistério” é esse (FONSECA et al., 2017, p. 23).

Nesse intento, o estudo da atenção seletiva, que é a capacidade de selecionar certos estímulos em
detrimento de outros (LIMA, 2005) se faz necessária no contexto da aprendizagem escolar. Essa
investigação, dentro das edificações epistemológicas da Neurociência e Psicologia Cognitiva, é
apresentada em função de dois mecanismos a respeito do processamento da informação: Bottom-up
e Top-down. O primeiro refere-se aos estímulos externos, aparecendo de forma inédita nessa seleção
de informações. O segundo está ligado às funções superiores de memória e representações
(modelos) mentais na execução de tarefas que requisitam a atenção dividida, configurando-se num
mecanismo antagônico ao anterior.

Sternberg (2010) utiliza em seus estudos a noção de Atenção ligada junto à consciência. Para este
autor, a atenção consciente tem vantagens como ajudar a monitorar as interações do indivíduo com o
meio, ajudar a estabelecer uma conexão com o passado (lembranças), com o presente (sensações) e
auxiliando nas ações a serem tomadas. A atenção desvela-se como uma digressão entre processos
controlados e automáticos.

Com esses conhecimentos, buscou-se organizar um minicurso no XV Encontro de Matemática do
Agreste Alagoano (EMAAL) que abarcasse as questões da Didática da Matemática e da Neurociência
Cognitiva para uma confluência epistemológica dessas áreas, concatenando-as para uma nova
proposta epistemológica de situações didáticas.

2-Parte Empírica - A apresentação da Didática da Matemática amalgamada à Neurociência
Cognitiva como uma nova proposta epistemológica: Minicurso.

Essa parte do artigo trará em seu arcabouço a descrição sobre a aplicação do minicurso durante o IV
Encontro de Matemática do Agreste Alagoano (EMAAL) intitulado “Neurociência Cognitiva e Didática
da Matemática: uma nova proposta epistemológica”, bem como algumas percepções dos 25
participantes, todos estes graduandos, sendo 02 destes oriundos do bacharelado em Ciências da
Computação.

O minicurso foi dividido em duas etapas: a primeira trazia em seu bojo os construtos da Didática da
Matemática, norteadas pela percepção desta como a epistemologia da matemática (D’AMORE, 2005).
Nesse mesmo intento, apresentaram-se as noções de “desvio antropológico”, concatenando com as
duas bases filosóficas dessa assertiva: O realismo, oriundo dos estudos do filósofo grego Platão e o
Pragmatismo, com expoente principal o filósofo austríaco Wittgeinstein. A ideia foi trazer o debate
sobre o dualismo concepção x construção do conhecimento.
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Em seguida, os três eixos relacionados à Didática da Matemática foram apresentados: Contrato
Didático, Conflitos e Misconceptions e Imagens e Modelos. De maneira sucinta, as principais ideias
sobre esses construtos foram explanadas de forma a se indagar como apareciam na sala de aula. É
pertinente frisar que os participantes eram alunos de graduação, dentre eles dois eram de
bacharelado em computação, o que tornou difícil essa tarefa.

Visto essas preposições, foram formados grupos de três pessoas, com exceção de um grupo que
ficou com quatro integrantes. Cada grupo contendo um dos eixos apresentados a priori, com algumas
situações-problema relacionados a estes. Foi dado aos participantes em torno de 15 minutos para
discussão interna e logo após os grupos que estavam com o mesmo eixo conversavam sobre uma
questão que escolheram para o debate. Seguem as questões sobre Contrato Didático que foram
trabalhadas:

Q1 – Giovanna e Paola vão fazer compras; Giovanna gasta 10.000 reais e Paola gasta 20.000 reais.
No final, quem tem mais dinheiro na carteira, Giovanna ou Paola

Primeiro protótipo de respostas mais comuns na Terceira Elementar:

Stefania (Aluna):

“Na carteira sobra mais dinheiro Giovanna”

Segundo protótipo de respostas mais comuns no segundo ano do Médio:

Silvia (Aluna)

“Eu acho que quem tem mais dinheiro na carteira é Giovanna [depois corrigido para Paola] porque:
Giovanna gasta enquanto Paola gasta ”.

Giovanna:

Paola:

Dinheiro de Giovanna

Dinheiro de Paola

Comentem acerca das respostas dadas e o Contrato Didático de Brousseau.

Q2 – 18 alunos de um segundo ano querem fazer uma excursão de Arapiraca para Maceió, de um
dia. Precisam considerar os seguintes dados:

• Dois deles não podem pagar;
• A distância entre Arapiraca e Maceió é de 150 km;
• Um ônibus de 20 lugares custa 500 reais por dia, mais 1,50 reais por quilômetro rodado.

Quanto gastará cada um

Respostas típicas dos alunos:

03/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/neurociencia_cognitiva_e_didatica_da_matematica_pelo_amalgama_de_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-15,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Comentem acerca dessa resposta.

Q3 – Um ônibus do exército transporta 36 soldados. Se 1.128 soldados devem ser transportados,
quantos ônibus precisam ser utilizados

Respostas típicas dos alunos usando calculadora:

ou

Comentem.

A primeira questão traz consigo a ausência de dados suficientes, na qual impede o aluno de resolver
satisfatoriamente o problema. As respostas típicas dos alunos, encontradas em D’amore (2005) foram
discutidas pelos participantes, que trouxeram algumas experiências durante sua vida escolar e sobre
a percepção do erro por conta da falta de condições dadas na própria tarefa.

A segunda questão resvala sobre um problema de ocultamento dos dados, onde segundo a lógica,
deve-se calcular o gasto da viagem de ida e de volta e não somente o de ida. Os participantes
perceberam sobre essa “omissão” apenas quando foi salientado a eles, o que mostra ser um erro
comum na resolução de tarefas desse tipo.

A última questão continha noções sobre o erro sobre aproximação de inteiros, já que não foi posto,
segundo os estudos de Brousseau (1987), aos alunos essa ideia de aproximação dentro do contrato
didático. Os participantes discutiram novamente sobre o entendimento do aluno no que o professor
espera dele (a resposta) e o que condiz essa resposta logicamente.

As questões sobre Conflitos e Misconceptions foram:

Q1 – Numa turma de Terceira Elementar, um estudante realizou as seguintes subtrações:

O professor percebeu que três dessas quatro operações estão corretas. Comente acerca da
alternativa-Misconception possível dessa representação.

Q2 – O estudante Gildo sempre viu imagens de retângulos com lados (base e altura) de
comprimentos diferentes.

Um dia, um professor bem interligado com a definição de retângulo, a partir de um paralelogramo,
mostra como a exigência diz respeito à amplitude dos quatro ângulos internos, que devem ser retos,
apresentando o seguinte retângulo:

É nítido que se trata de um quadrado. Poderia nascer dessa nova representação um conflito cognitivo
Comentem

Q3 – Um estudante, Zezinho, do primeiro ano das séries iniciais do Fundamental, sempre havia visto
seu professor desenhar um retângulo “apoiado” na base horizontal e com altura vertical, mais curta:
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Um dia, apresentaram-lhe uma imagem de retângulo que tem a base horizontal (e, portanto a altura
vertical), mas a base é mais curta que a altura:

A denominação que Zezinho deu foi de “retângulo em pé”. Será esse conflito cognitivo entre uma
Misconception (imagem estável do retângulo) e a nova imagem do professor benéfica Justifique.

A primeira questão foi a mais discutida entre os grupos que estavam com esse eixo, pois se trata de
um erro comum entre os alunos do ensino básico: algoritmização da subtração. Várias questões
possíveis sobre esse erro foram comentadas, como por exemplo: a questão da inversão da operação
subtração para a adição e o problema de contagem.

A segunda e a terceira questão trouxeram consigo problemas de representação e generalização de
figuras geométricas planas. A representação como algo fixo foi a pauta mais discutida entre os
participantes, pois segundo eles fazia com que os alunos não pudessem enxergar outra forma de ver
a mesma figura.

Por fim, as situações-problema sobre Imagens e Modelos:

Q1 – O estudante Carijó verificou durante anos que na operação multiplicação que “o resultado é
maior que o valor dos fatores”, ou seja, o produto entre dois fatores é sempre maior que ambos (12 é
bem maior que 3 e 4, por exemplo). Essa ideia é reforçada pelos esquemas ou imagens figurativas da
multiplicação, como o exemplo de , dada como 4 filas de 3 objetos:

Mas, certo dia, o aluno calculou . A regra então desmorona. Essa imagem anterior é estável para se
ensinar multiplicação Comentem

Q2 – Firmino sempre dividiu um número maior por outro menor; em outras palavras, ele formou uma
imagem de que o dividendo deve ser maior do que o divisor. A própria maneira como a divisão é
proposta o leva a isso: repartir muitos objetos entre poucas caixas ou coisas do gênero (repartição
igualitária). Diante do seguinte problema: “15 amigos dividem entre si 5 kg de biscoitos. Quantos
cabem a cada um” Firmino deu a seguinte resposta: .

Explique sobre esse conflito e sobre a imagem criada da divisão.

Q3- Dois problemas sugeridos por Fischbein (1985):

• Se retirarmos 3 bolinhas de um conjunto de 10 bolinhas, quantas bolinhas sobrarão
• Tenho 7 bolinhas, mas preciso de 10 para jogar, quantas bolinhas devo acrescentar àquelas

que eu tenho para poder começar a jogar

A mesma técnica serve na resolução dos dois problemas. Entretanto, retirar alguma coisa e somar
gera confusão por conta do Significado Formal e Significado Intuitivo. Comentem sobre as duas
questões e como você as resolveria.

O primeiro problema consiste na discussão sobre o fator de uma multiplicação ser sempre menor que
seu produto, onde é mostrado graficamente do mesmo modo que a adição. Os participantes não
souberam responder sobre os racionais não obedecer a essa regra e como isso poderia gerar um
problema para os alunos.
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A segunda, de forma análoga, mostra como os alunos tem essa ideia dos componentes do algoritmo
da divisão serem fixados como o divisor sendo maior que o dividendo. Novamente, os participantes
ficaram confusos e alguns deles até indagaram sobre a resolução de Firmino estar errada.

A terceira traz um misto das duas iniciais, sendo sobre a técnica de resolução em via de mão dupla:
uma hora retiramos e na outra adicionamos. Os alunos do ensino básico costumam se confundir
nesse tipo de situação, pela falta de interpretação do problema (D’AMORE, 2005).

Discutidos esses preceitos, a segunda parte do minicurso foi iniciada, apresentando conceitos gerais
sobre a Neurociência Cognitiva; as partes do cérebro (lóbulos) e algumas de suas funcionalidades.
Dois vídeos sobre a temática se fizeram presentes: o primeiro da pesquisadora Suzana
Herculano-Houzel, falando sobre a importância da neurociência na educação. Dito isto, o segundo já
adentrou especificamente na função cognitiva “Atenção”, apresentada pelo pesquisador Pedro
Calabrez. Além disso, a atenção do ponto de vista do psicólogo William James foi explanada e
discutida.

Visto esses preceitos sobre a Neurociência e sobre a Atenção, foi pedido aos participantes que
voltassem para suas percepções sobre as situações-problema e foram feitas duas perguntas: 1- Se
eles tivessem conhecimento suficiente sobre o cérebro, tais situações poderiam ser encaradas de
outra forma e 2 – A atenção está relacionada de que forma com as respostas equivocadas dos
alunos.

Algumas respostas foram emuladas e em grande maioria, os participantes responderam que a
Neurociência poderia ter papel decisivo na forma de avaliar a resposta dada pelo aluno, pois (um dos
participantes citou) algum deles poderia ter “distúrbios” que impedissem a resposta esperada. Outros
afirmaram que é fundamental para qualquer profissão o conhecimento sobre os mecanismos
cerebrais, pelo menos de forma básica, pois poderia ser diagnosticado de forma concisa o erro
cometido.

Já sobre a Atenção, a unanimidade foi sobre a mesma ser crucial para o aluno conseguir “acertar” a
tarefa dada. Foi discutido por dois participantes sobre a falta generalizada de atenção dos alunos em
suas experiências nos estágios supervisionados, sendo manifestada essa falta nas avaliações que
eles aplicaram nessas salas.

Quando comparadas, as respostas dadas pelos participantes trouxeram inquietações comuns às duas
áreas, sobre o caminho da aprendizagem, que pode galgar por tentativas e erros e estes serem
suavizados através de uma percepção diferenciada da avaliação de respostas em tarefas
matemáticas.

Considerações finais

A Didática da Matemática se mostra contundente e uma importante aliada para entender os
processos de ensino e aprendizagem dentro das situações didáticas na sala de aula, bem como fora
dela. Na abordagem de D’Amore (2005), como epistemologia da Educação Matemática, é crucial pra
que o professor faça uma avaliação consistente de suas práticas docentes e de como seus alunos se
comportam em tais situações.

A Neurociência Cognitiva, como área de confluências do conhecimento, tem se mostrado pertinente
para abarcar essas assertivas, pois parte de pressupostos do funcionamento do cérebro, e o cérebro
é o principal gerenciador da aprendizagem. Desse modo, a Neuroeducação se apresenta como uma
iniciativa potencial para tentar responder a pergunta “como o aluno aprende”.

Portanto, a proposta condiz com os anseios da formação do profissional que irá atuar na sala de aula,
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em formação não apenas com os conhecimentos matemáticos, mas também com o que os espera na
sala: indivíduos diferentes e ímpares, passíveis de erros que podem ser aliados pedagógicos.
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