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RESUMO

Diante do cenário vivenciado na Educação Matemática e suas ramificações: Resolução de
Problemas, História da Matemática, Modelagem Matemática, Jogos Matemáticos, Etnomatemática,
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), ver-se que estas ganham espaço, pois são
possibilidades de estratégias que propiciam um “andar pedagógico” mais significativo. Assim,
buscou-se na pesquisa identificar os fundamentos neurocognitivos na tendência metodológica
modelagem matemática, por meio de um levantamento bibliográfico nos anais do Encontro Nacional
de Educação Matemática (ENEM) para tentar delinear o início e frequência dessa tendência em meio
às produções cientificas desse evento e se apresentam indícios de mecanismos neurocognitivos.
Como fundamentação teórica, respaldou-se em Bassanezi (2002), Biembengut (2016), Biembengut e
Hein (2005), que se debruçaram nesse campo e que são referências na abordagem em estudo. Por
lentes neurocognitivas, alicerçou-se em Kandel (1991), Gazzaniga (2006), Lent (2002), Cosenza e
Guerra (2011), que abordam em suas obras mecanismos que possibilitam um melhor entendimento
dos processos de aprendizagem por meio do estudo da neurociência cognitiva. Para alcançar o
objetivo almejado, optou-se por um mapeamento nos anais do ENEM, em suas 12 edições, datado de
1987 a 2016, rastreando-se as publicações que referendam a temática em estudo.

Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Neurociência Cognitiva.

ABSTRACT

Facing the scenario experienced in Mathematics Education and its ramifications: Problem Solving,
History of Mathematics, Mathematical Modeling, Mathematical Games, Ethnomathematics, Information
and Communication Technologies (ICTs), we see that these gain space, since they are possibilities of
strategies that provide a more meaningful "pedagogical walk". Thus, the research was aimed at
identifying the neurocognitive foundations in the methodological tendency of mathematical modeling,
by means of a bibliographical survey in the annals of the National Meeting of Mathematical Education
(ENEM) to try to delineate the beginning and frequency of this tendency among the scientific
productions of this event and there are indications of neurocognitive mechanisms. As a theoretical
basis, it was based on Bassanezi (2002), Biembengut (2016), Biembengut and Hein (2005), who have
focused on this field and are references in the approach under study. For neurocognitive lenses, it was
based on Kandel (1991), Gazzaniga (2006), Lent (2002), Cosenza and Guerra (2011), which approach
in their works mechanisms that allow a better understanding of learning processes through the study of
cognitive neuroscience. In order to reach the desired goal, a mapping of ENEM&39;s annals in its 12
editions, dating from 1987 to 2016, has been chosen, and the publications that refer to the theme
under study have been tracked.

Keywords: Mathematical Education. Mathematical Modeling. Cognitive Neuroscience.

RESUMEN

Frente al escenario experimentado en Educación Matemática y sus ramificaciones: Resolución de
Problemas, Historia de las Matemáticas, Modelamiento Matemático, Juegos Matemáticos,
Etnomatemáticas, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), vemos que estos ganan
espacio, ya que son posibilidades de estrategias que brindan más significativo "paseo pedagógico".
Así, la investigación tuvo como objetivo identificar los fundamentos neurocognitivos en la tendencia
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metodológica de la modelado matemática, mediante una encuesta bibliográfica en los anales del
Encuentro Nacional de Educación Matemática (ENEM) para tratar de delinear el comienzo y la
frecuencia de esta tendencia entre las producciones científicas de este evento y hay indicaciones de
mecanismos neurocognitivos. Como base teórica, se basó en Bassanezi (2002), Biembengut (2016),
Biembengut y Hein (2005), que se han centrado en este campo y son referencias en el enfoque en
estudio. Para lentes neurocognitivas, se basó en Kandel (1991), Gazzaniga (2006), Cuaresma (2002),
Cosenza y Guerra (2011), que abordan en sus trabajos mecanismos que permiten una mejor
comprensión de los procesos de aprendizaje a través del estudio de la neurociencia cognitiva . Para
alcanzar el objetivo deseado, se ha elegido un mapeo de los anales de ENEM en sus 12 ediciones,
que datan de 1987 a 2016, y se han rastreado las publicaciones que se refieren al tema en estudio.

Palabras clave: Educación Matemática. Modelado Matemático. Neurociencia Cognitiva.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Matemática (EM), campo do conhecimento que no Brasil se acentua a partir do início de
1970 aos primeiros anos de 1980, ganha força e, por meio de seus adeptos, sua importância passa a
ser difundida nos congressos educacionais, nacionais e internacionais.

No engatinhar da EM, começam a surgir ramificações que buscam uma prática de ensino
proporcionando uma aprendizagem efetiva e significativa[1]. Nessa perspectiva, têm-se as tendências
metodológicas: resolução de problemas, história da matemática, modelagem matemática, jogos
matemáticos, etnomatemática e as tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). Essas novas
abordagens começam a serem difundidas como meio de veicular um melhor processo de ensino e
aprendizagem.

No campo das tendências expostas, este artigo intentou trazer informações que possam esclarecer
como a modelagem matemática ganhou força e se firmou no meio acadêmico como recurso
metodológico nos encaminhamentos de ensino e aprendizagem, verificando-se em seu bojo a
existência de mecanismos que possam indicar ou dar indícios de abordagens neurocognitivas.

Com o objetivo de rastrear fundamentos neurocognitivos nas pesquisas que abordam a modelagem
como forma de conduzir a aprendizagem, este artigo vem trazer algumas considerações e reflexões
derivadas de um levantamento bibliográfico nas doze edições dos Anais do ENEM para tentar
delinear o início e frequência dessa tendência em meio às produções cientificas desse evento.

A presente pesquisa foi organizada em seis seções: na primeira, organizou-se a introdução por meio
de um breve convite e descrição das teorias a serem abordadas nas seções posteriores.

Na segunda seção, optou-se em trazer algumas bases neurocognitivas, mostrando conceitos dessa
ciência que possam auxiliar na condução do processo de ensino e aprendizagem de conteúdos,
especificamente, matemáticos.

A terceira seção, respaldou-se nos estudos de Bassanezzi (2002), Biembengut (2016), Biembengut e
Hein (2005), Fiorentini e Lorenzato (2009) que debruçaram seus estudos a respeito da modelagem
matemática. Primou-se por levantar alguns fatos históricos que evidenciam vestígios fundamentais no
surgimento dessa tendência no mundo, especialmente, no Brasil, constatando sua influência em torno
da EM. Para alcançar o objetivo delineado, fez-se um rastreamento nas edições dos anais do ENEM,
evento que encontra-se em sua décima segunda edição, tendo a décima terceira agendada para o
ano de 2019, que será sediada na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso.

Nesse rastreamento foi verificado se os trabalhos analisados apresentam indícios de mecanismos
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neurocognitivos, mesmo que não contenham em sua estrutura referências de autores como Kandel
(1991), Gazzaniga (2006), Lent (2002), dentre outros, que são pioneiros nesse estudo, mas que
apresentem algumas indicações que possam caracterizar essa área do conhecimento.

Alicerçou-se, também, nos estudos de Fonseca (2015), que utilizou-se de lentes da neurociência
cognitiva em sua pesquisa. Assim, buscam-se aspectos, palavras ou indicações que se remetam a
identificação de aprendizagem por vias da neurociência cognitiva. Os caminhos e encaminhamentos
metodológicos destinaram-se a quarta seção, na qual, foi apresentado o tipo de pesquisa e
metodologia que guiou a investigação em curso.

Na quinta seção foram expostos os resultados garimpados, identificando a frequência na produção de
trabalhos que trazem tal temática, marcando a perceptividade dos mecanismos neurocognitivos em
suas produções, mesmo sem o uso dos termos e vocábulos adequados. A finalidade foi verificar a
perceptividade de alguns conceitos trazidos nos estudos e se os conhecimentos da neurociência
cognitiva já se faziam presentes nos trabalhos que abordam a modelagem matemática nesse evento.

Por fim, apresentam-se as conclusões, considerações, apreciações dos resultados, esforços
depreendidos e reflexões que possam suscitar novas intenções de pesquisas nesse campo do
conhecimento. As linhas que seguem trazem entendimentos sobre os conhecimentos e conceitos da
neurociência cognitiva que foram de fundamental importância para os encaminhamentos da pesquisa.

2. UM OLHAR NEUROCOGNITIVO: ENTENDENDO A NEUROCIÊNCIA COGNITIVA NA
CONDUÇÃO DA APRENDIZAGEM

O cérebro, órgão muito misterioso que desperta a curiosidade de muitos cientistas e educadores,
fascina em sua estrutura e processos perfeitos no que se refere ao armazenamento de informações.
A partir desses entendimentos, serão tecidas reflexões a respeito do processo de aprendizagem para
que se construam conhecimentos duradouros, que possam estar acessíveis no sistema de
armazenamento, quando forem evocados.

Nesse enfoque, este trabalho embasa-se no entendimento, de que se faz necessário desenvolver
mecanismos que propiciem à atenção para apoderar-se dos conhecimentos que estão sendo
mediados em sala de aula. Segundo Cosenza e Guerra (2011, p. 40), “[...] somos capazes de
focalizar em cada momento determinados aspectos do ambiente, deixando de lado o que for
dispensável.” Assim, o cérebro seleciona as informações que são pertinentes ao seu aprendizado e
exclui aquelas que são dispensáveis.

Quando se fala nos mecanismos para conduzir a informação, remete-se ao conceito de atenção,
definido por Gazzaniga et al. (2006, p. 265) como sendo “[...] mecanismos cerebrais cognitivos que
possibilitam alguém processar informações, pensamentos ou ações relevantes, enquanto ignora
outros irrelevantes ou dispersivos [...]”. Diante dos estudos amparados pela neurociência cognitiva,
em especial, na função cognitiva da atenção, Gazzaniga et al. (2006, p. 264), aborda que o

[...] comportamento de atenção tem uma estrutura hierárquica. No nível mais
global, estão os estados de alerta como o sono e a vigília. A vigília inclui
estados mais e menos atentos e estados mais e menos seletivos: sonolência,
alerta e hiperalerta, como quando surge uma situação de ameaça a vida.

Assim, os estados globais dividem-se em dois: acordado e adormecido. Sendo que o acordado
também se subdivide: desatento e atento. Cada um desses estados vincula-se ao processo de
aquisição da informação.

07/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/modelagem_matematica_os_caminhos_trilhados_nos_anais_do_enem_segu.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



No estado adormecido encontram-se os diferentes estágios do sono. Essa etapa, que consiste na
organização das informações adquiridas durante o percurso do dia, é o que se pode chamar de
consolidação das informações. Segundo Cosenza e Guerra (2011, p. 65) existem “[...] evidencias de
que o fenômeno da consolidação ocorre durante o sono. Experimentos especialmente planejados
mostram que a privação do sono impede ou prejudica a aprendizagem, ao passo que o sono normal a
facilita”. Portanto, faz-se necessário respeita os limites cognitivos e respeita os momentos de
descanso para que o aprendizado possa se caracterizar de forma duradoura e efetiva.

No estado acordado, o meio externo e interno do organismo estão em constante comunicação.
Estabelecendo formações de intercomunicações que possibilitem intermediar a informação até as
estruturas que possam processá-las e averiguar a sua pertinência. Quando uma informação não é
viável para o organismo, automaticamente é descartada.

O estado acordado subdivide-se em: atento e desatento. Quando se está em pleno estado de alerta,
dizemos que a pessoa está atenta, já no estado de sonolência, relaxado, diz-se que se encontra
desatento.

O estado de alerta também se subdivide no que se chamam de estados seletivos. É o responsável
por ignorar ou selecionar (prestar atenção) a informação vinda do meio externo que são captadas por
intermédio dos canais de entrada do organismos (sentidos). De acordo com os estudos de Gazzaniga
(2006), essas são as relações hierárquicas entre estados de alerta, atenção e atenção seletiva.

Quando dizemos que a pessoa está no estado de sonolência ou relaxada, nos referimos ao estado
desatento. Diferentemente, estar em alerta significa utilizar-se dos mecanismos da atenção, podendo
selecionar o que for importante para a construção da informação e descartar o que não for, ou seja,
prestar atenção ou ignorar.

Kandel et al. (1991, p. 1441) defendem o aprendizado como “[...] uma mudança no comportamento
que resulta da aquisição de conhecimento acerca do mundo, e a memória é o processo pelo qual este
conhecimento é codificado, armazenado e posteriormente evocado”. Assim, percebe-se a grande
importância de entender as vias de captação, decodificação e armazenamento da informação.

Estudos, como o de Oliveira (2014), revelam que compreender os mecanismos da neurociência
cognitiva ajuda, de forma positiva, a atuação docente propiciando um melhor processo de ensino e
aprendizagem.

Respaldados nessas lentes, buscou-se mostrar, por meio da análise dos trabalhos do ENEM que
referendam a temática da modelagem matemática, indícios de uso de mecanismos neurocognitivos
que propiciam uma aprendizagem significativa e que a memória possa acionar esses mecanismos
afim de evocá-los, o qual só é acessado, se foram processados e armazenados na memória de longo
prazo, ação de uma aprendizagem duradoura. A seção três mostra algumas breves pinceladas do
surgimento da tendência metodológica da modelagem matemática destacando seus principais nomes.

3. MODELAGEM: O UTILITARISMO NO CONTEXTO EDUCACIONAL

3.1. BREVE HISTÓRICO

Diante dos caminhos trilhados no cenário da EM, tendo em mente seu apogeu no intitulado
Movimento da Matemática Moderna, nas décadas de 1950 e 1960, percebe-se a delineação de um
olhar mais rebuscado no campo do conhecimento matemático. Segundo as pesquisas de Fiorentine e
Lorenzato (2009, p. 6) o
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[...] movimento surgiu, de um lado, motivado pela Guerra Fria entre Rússia e
Estados Unidos e, de outro, como resposta à constatação, após 2ª Guerra
Mundial, de uma considerável defasagem entre o progresso
científico-tecnológico e o currículo escolar então vigente.

Impulsionado por essas ações, surgem investimentos voltados à pesquisa científica que pretende
alavancar as investidas cientificas no meio acadêmico. Dentro desse cerne, alguns professores de
matemática, que atuavam no ensino superior, em disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral de
cursos de Engenharia, faziam uso de princípios que evidenciavam o surgimento da modelagem no
contexto vivenciado.

As primeiras ideias que se tem registro da utilização da modelagem datam de “[...] uma coleção de
textos preparados entre 1959 e 1965, e também no 69º anuário da National Societu for the Study of
Education em que Pollak descreve o processo da modelagem sem fazer uso do vocábulo”
(BIEMBENGUT, 2016, p. 161). Nesse mesmo texto, a autora apresenta uma breve explanação a
respeito do que vem a ser essa abordagem metodológica.

Segundo as análises e estudos angariados “[...] Modelagem (matemática) é um método para
solucionar alguma situação-problema ou para compreender um fenômeno utilizando-se de alguma
teoria (matemática)” (BIEMBENGUT, 2016, p. 98). Percebe-se a importante desta abordagem na
construção de conhecimentos que possam mediar/impulsionar a pesquisa com vista a tentar
solucionar os problemas encontrados na natureza.

Essa tendência passa a se fazer mais presente a partir da década de 1970 e, principalmente, nos
finais dos anos 1980, nos congressos em diversos países, inclusive no Brasil. Nesse percurso,
surgem nomes que referenciam a temática em estudo. Essas ideias, que de início vieram de Felix
Klein, segundo Aragão e Barbosa (2016)

[...] permearam as reflexões matemáticas no século XIX, e por volta do ano de
1968 foram defendidas e ajustadas pelo pesquisador holandês, Hans
Freudenthal, como também por Henry Pollak, sendo assim, estas ideias
motivadoras de uma conferência, com o objetivo de incluir as aplicações e a
modelagem no ensino da matemática (ARAGO E BARBOSA, 2016, p. 04).

Por meio dessas ideias, o movimento ganha repercussão e no Brasil, os pesquisadores Rodney
Carlos Bassanezi, Aristides C. Barreto, Ubiratan D’Ambrosio, João Frederico Mayer, Marineuza
Gazzeta e Eduardo Sebastiani, começam a serem referências nessa nova perspectiva de metodologia
voltada ao utilitarismo.

Maria Salett Biembengut, também, passa a ser referência dentro dessa temática na perspectiva da
atualidade, corroborando com as pesquisas já desenvolvidas até o momento.

Seria muita pretensão, por parte do trabalho em tela, tratar de todos os aspectos do surgimento da
modelagem matemática nessa mostra de artigo científico. Assim, elucidam-se algumas questões que
por ventura possam nortear uma breve visão dos indicadores que permeiam a tendência
metodológica em estudo.

3.2. UM MERGULHO NAS EDIÇÕES DOS ANAIS DO ENEM: COMO A MODELAGEM ESTÁ
PRESENTE NESSE EVENTO
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A fim de justificar a escolha da análise em curso, optou-se em fazer um rastreamento nos anais do
ENEM, desde sua primeira edição até a mais atual (décima segunda edição), iniciando em 1987 a
2016, pois, como o ano de 1990, está inserido nessa cronologia, sendo caracterizado como a década
do cérebro, visou-se verificar nestes a influência da neurociência cognitiva presente nas edições
anteriores e nas posteriores a esta data marcante no cerne da neurociência cognitiva. Nessa
atividade, comparada a dos garimpeiros, objetivou-se identificar os trabalhos que apresentam em sua
estrutura as seguintes palavras-chave: modelagem matemática, modelo e/ou modelação, e como
esses termos foram trazidos em sua estrutura, se referendam a aspectos neurocognitivos ou não.

Por meio deste trabalho, pretende-se delinear uma frequência na produção dos trabalhos que
abordam essa tendência, verificando se apresentam alguma entrada no campo da neurociência
cognitiva. Os passos seguidos para chegar ao fim desejado, permitiu um mergulho na construção e
delineamento da importância da força que o movimento da EM angaria para alicerçar seus conceitos.

A cada evento produzido percebe-se o zelo e esmero, para que, nas circunstâncias possíveis, saia
tudo conforme o planejado. Fazer esse trajeto permitiu perceber a construção dos primeiros caminhos
que respaldam a necessidade da preocupação com os caminhos que a EM trilhou e vem trilhando.

A investigação foi um tanto árdua, pelo fato de se focar apenas no objetivo da análise, pois muitas
produções chamam a atenção pelas suas relevantes divulgações do conhecimento, mas para que o
foco não fosse extraviado, precisou-se deixar esses trabalhos passarem sem uma investigação
criteriosa, pois não referendavam a temática em estudo.

Assim, os percursos trilhados até o último trabalho analisado geraram uma vasta gama de
conhecimento, solidificando e amalgamando as definições e concepções a respeito do estudo,
verificando que mesmo, engatinhando, já se percebiam indícios de preocupações com os
mecanismos responsáveis pelo processamento da informação.

4. CAMINHOS E ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

Os instrumentos escolhidos para mediar os encaminhamentos metodológicos da pesquisa, pautou-se
na investigação dos anais do ENEM, desde sua primeira edição até a mais atual, identificando
indícios do uso de mecanismos neurocognitivos, mesmo sem o uso dos termos técnicos usados
nesse campo do conhecimento.

Assim, esta investigação apresenta um cunho qualitativo que segundo Gil (2002, p. 133) “[...] depende
de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos
de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação”. Nessa averiguação
priorizaram-se os trabalhos que apresentam a modelagem matemática como campo de investigação.
Desses, foi verificado se as produções encontradas apresentam indícios de atributos que possam
evidenciar mecanismos da neurociência cognitiva.

Nesse sentido, “[...] nas pesquisas qualitativas, o conjunto inicial de categorias em geral é
reexaminado e modificado sucessivamente, com vista em obter ideais mais abrangentes e
significativos” (GIL, 2002, p. 134).

Como a pesquisa desenvolveu-se com base em materiais já elaborados, os artigos publicados no
evento investigado, então caracteriza-se como bibliográfica.

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se
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particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados
muito dispersos pelo espaço (GIL, 2002, p. 45).

Assim, garimpou-se nos anais do ENEM os trabalhos que apresentavam a temática em estudo e
foram depreendidos os resultados e conclusões que serão abordados nas linhas que seguem.

5. MODELANDO OS RESULTADOS GARIMPADOS

Todos os esforços gerados para mapear os trabalhos que se fizeram presentes nos anais do ENEM
serviram para constatar que apesar dos fundamentos neurocientíficos derivarem de estudos voltados
a teorias de aprendizagem, as quais vêm sendo divulgadas devido à popularização de teóricos como
Pavlov, Watson, Thorndike, Skinner, Piaget, Vygotsky, dentre outros. Observam-se, nos trabalhos
analisados, indícios, apesar de poucos, de influência dessas teorias em suas fundamentações.

As teorias de aprendizagem permeiam o ambiente educacional há muito tempo e percebem-se
resquícios em alguns trabalhos analisados, apesar de ser um pequeno quantitativo, mas já se ver o
uso dessas teorias. Trazendo reflexões que possam explicar o panorama em estudo, tem-se nessa
pesquisa poucos indícios dos termos neurocognitivos porque é uma área que está fixando suas
raízes há pouco tempo, não sendo instrumento de pesquisa de muitos trabalhos que emergiram
juntamente com a EM.

Para reforçar o que foi dito, Fonseca (2015) afirma que: “Com efeito, o campo da Neurociência
Cognitiva, que ainda se desenvolve e busca a valorização de outros campos do saber, responsáveis
pela investigação do processo ensino-aprendizagem, já conquistou resultados significativos em prol
do bem-estar do indivíduo” (FONSECA, 2015, p. 165). Assim, apesar de ser uma área nova, ver-se
nela uma alternativa de mudança no cenário educacional atual.

Guiado por pesquisas como as citadas e por lentes de renome desse campo do conhecimento,
buscou-se fazer a leitura dos trabalhos que abordavam a temática em estudo e identificar se
apresentavam indícios de mecanismos que pudessem remeter aos conceitos da neurociência
cognitiva.

Diante do exposto e da visitação dos trabalhos do ENEM percebeu-se que várias foram as
contribuições, uma delas, remete-se ao preenchimento de lacunas ociosas a respeito do
conhecimento matemático e do aprofundamento de autores que permeiam o cenário desse campo
científico.

Nesse sentido, percebeu-se que as temáticas abordadas refletem a importância de conhecer os
caminhos da pesquisa, de estar sempre à procura de aprofundamento para solidificar as bases
teóricas. Os temas que foram abordados trazem esclarecimentos e desmistificam interpretações
sobre os modelos que se desenvolveram na EM e que são usados, dependendo das circunstâncias,
nos dias atuais.

A pesquisa, aqui mencionada, traz reflexões por meio dos encaminhamentos que conduziram a
aprendizagem utilizando-se a modelagem matemática evidenciando os caminhos que esse percorreu
até a consolidação do processo de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, por meio da investigação, constatou-se que diante das edições do ENEM, 1987 a
2016, a presença da modelagem matemática foi marcante, não direi que foi marcada em todas
porque não foi possível encontrar o arquivo do décimo primeiro evento. A Tabela 1 mostra a
frequência dos trabalhos que abordam a temática da modelagem matemática nas edições desse
evento.
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Tabela 1: Frequência de trabalhos no ENEM com a temática “Modelagem Matemática”.

EVENTO ANO ESTADO (UF) INSTITUIÇÃO QUANTIDADE
I ENEM 1987 SP PUC-SP 1
II ENEM 1988 PR UEM 5
III ENEM 1990 RN UFRN 2
IV ENEM 1992 SC FURB 4
V ENEM 1995 SE UFS 6
VI ENEM 1998 RS UNISINOS 21
VII ENEM 2001 RJ UFRJ 4
VIII ENEM 2004 PE UFPE 8
IX ENEM 2007 MG UNI-BH 32
X ENEM 2010 BA UFBA 66
XI ENEM 2013 PR PUC-PR Não encontrado[2]
XII ENEM 2016 SP UNICSUL 71
Total 39

Fonte: Investigação nos anais do ENEM.

Nesse contexto, percebeu-se que o estudo do Construtivismo visto por mais de uma visão, do
Modelo e Perfil Conceitual, da Pedagogia Histórico Crítica, da Aprendizagem Expansiva e da
Argumentação, temáticas salientadas nos trabalhos pesquisados, trazem conceitos que serviram
como bases para que as neurociências pudessem se solidificar e expandir seus conhecimentos como
alternativa para uma aprendizagem efetiva e duradoura.

Por meio da investigação e dos dados organizados na Tabela 1, percebe-se que o uso da
modelagem como uma tendência da EM apresentou um significativo crescimento em suas
publicações nas edições 6, 9, 10 e 12. Nestes, o quantitativo de trabalhos publicados foram 21, 32,
66 e 72, respectivamente. As demais edições o quantitativo foi bem reduzido.

Na primeira, existiu uma publicação com esta temática, na segunda o número aumenta para 5, já na
terceira ocorreu uma ligeira queda, apresentando apenas 2 publicações. Na sua quarta edição foram
encontradas quatro publicações, na quinta, 6 trabalhos, na sétima 4 e 8 no oitavo evento. Apesar do
pouco quantitativo nas edições citadas, percebeu-se que esse campo do conhecimento começa a
ganhar força devido ao crescente número de pesquisadores que começaram a investigar essa
temática.

Dentre as pesquisas analisadas, constatou-se indícios de mecanismos neurocognitivos
principalmente na décima segunda edição, nas demais, os indícios foram bem sucintos, um leitor que
não tenha um breve contato com a evolução das teorias de aprendizagem até chegar aos
movimentos de base neurocognitivas, deixariam esses pequenos detalhes passar desapercebido.

Apesar dos quantitativos de trabalhos apreciados terem apresentado um número reduzido de
publicações abordando a modelagem matemática e aqueles que apresentavam traços
neurocognitivos, percebeu-se que, desde o terceiro evento do ENEM em 1993, período
compreendido na chamada década do cérebro, as abordagens envolvendo contextos de valorização
dos entendimentos neurocognitivos começavam a se firmar.

Por meio da garimpagem, olhando os resultados por lentes da neurociência cognitiva, ver-se
delineado na construção desse evento o engatinhar desses mecanismos, mesmo tendo alguns
trabalhos que não usam os termos adequados, mas que apresentam esse viés.

07/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/modelagem_matematica_os_caminhos_trilhados_nos_anais_do_enem_segu.pdf

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



6. CONCLUSÃO

Neste artigo científico, objetivou-se promover a identificação dos fundamentos neurocognitivos
abordados na tendência metodológica da modelagem matemática, abrigando-se nos pressupostos
das teorias de aprendizagem que fundamentam e amparam estas bases.

Por meio desse breve trajeto, na construção das primeiras produções dos anais do ENEM,
constatou-se que desde antes de sua primeira publicação já existiam indícios de forças voltadas a
minimizar os problemas que permeavam a sala de aula e, contudo, buscavam-se subsídio nas
pesquisas de teóricos da época para alicerçar as construções feitas.

Essa analise pode gerar uma significativa motivação para que se possam vir a surgir novas pesquisas
voltadas a análise desses trabalhos com olhares diversos e que possam traçar os caminhos
percorridos para a solidificação desse campo do conhecimento que tanto se faz presente no dia a dia
das pessoas, que é a neurociência cognitiva.
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[1] Encontro Nacional de Educação Matemática.

[2] É [...] um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a
nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel chama de
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“conceito subsunçor” ou, simplesmente “subsunçor“[1], existente na estrutura cognitiva de quem
aprende (MOREIRA, 2006, p. 14-15). O termo subsunçor corresponde as experiências prévias que
cada ser tenha vivenciado e que podem ser aproveitadas no processo de formação do conhecimento.

[3] O arquivo referente a décima primeira edição do ENEM não foi encontrado no site do evento. O
acesso ocorreu no dia 13 de agosto de 2018.
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