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Conteúdos do 

minicurso 
 

- Correlatos cognitivos e afetivos da 

aprendizagem matemática; 

- Problemas matemáticos de palavras; 

- Função Executiva; 

- Testes neuropsicológicos; 

- Software. 
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Neurociência e Educação 
 

O interesse por uma colaboração entre 

Neurociência e Educação é crescente e ambas 

as áreas podem se beneficiar da parceria, 

revertendo melhorias do ensino tanto de 

crianças típicas quanto aquelas com 

dificuldades de aprendizagem. A interlocução 

entre neurocientistas e educadores pode 

contribuir para um diagnóstico mais 

abrangente e confiável do perfil de habilidades 

e dificuldades dos educandos, cooperando 

também para o desenvolvimento de 

intervenções educacionais empiricamente 

fundamentadas. No caso da disciplina 

matemática, um dos eixos fundamentais é o 

desenvolvimento das capacidades relacionadas 

à resolução de problemas. 

Estudos neurocientíficos têm 

contribuído com evidências de que a aquisição 

da matemática é influenciada por fatores 

emocionais, como a Ansiedade Matemática, e 

domínios cognitivos, como Memória de 

Trabalho e Controle Inibitório, mostrados 

como determinantes centrais para o 

desempenho acadêmico em crianças escolares. 

Este minicurso visa, então, oferecer aos 

participantes conhecimentos da Neurociência 

sobre a aprendizagem da matemática e suas 

consequências para o desenvolvimento 

acadêmico das crianças ao longo da vida. 

 

Ansiedade Matemática 
 

A Ansiedade Matemática corresponde a um 

fenômeno global e altamente prevalente, definida 

como uma sensação de tensão e ansiedade que 

interfere na manipulação dos números e na 

resolução de problemas relacionados a uma grande 

variedade de situações da vida ordinária e 

acadêmica, possuindo indícios de marcadores 

fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Altos 

níveis de AM têm sido associados a consequências 

educacionais negativas, incluindo fraco 

desempenho acadêmico, abandono escolar precoce 

e fracasso no ensino superior. 

 

Função Executiva 
 

É um conjunto de habilidades cognitivas 

necessárias para realizar diversas atividades que 

demandam planejamento e monitoramento de 

comportamentos intencionais relacionados a um 

objetivo ou a demandas ambientais, fundamentais 

para o direcionamento e regulação de várias 

habilidades intelectuais, emocionais e sociais. Seus 

componentes incluem a flexibilidade cognitiva, 

controle inibitório (considerando autocontrole e 

autorregulação) e memória de trabalho. Esta última 

é reportada como um preditor do desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, como aritmética, 

resolução de problemas, leitura e compreensão. 

 

PEBL 
 

O PEBL é um software livre que permite aos 

pesquisadores projetar e executar experimentos 

psicológicos. É executado em PCs usando 

Windows, OS X e Linux, usando a Simple 

DirectMedia Library entre plataformas. Foi 

lançado pela primeira vez em 2003. Link para 

baixar: http://pebl.sourceforge.net/. 

 

Blocos Corsi – Teste de 

memória de trabalho 
 

O teste de batida em bloco de Corsi é um 

teste psicológico que avalia a memória de 

trabalho visuo-espacial de curto prazo. Trata-se 

de imitar um pesquisador quando ele toca uma 

sequência de até nove blocos idênticos separados 

espacialmente. 

 

Flanker – Teste de controle 

inibitório  
 

Na psicologia cognitiva, a tarefa do 

flanqueador Eriksen é um conjunto de testes de 

inibição de resposta usados para avaliar a 

capacidade de suprimir respostas inadequadas em 

um contexto específico. 

 

 

 

http://pebl.sourceforge.net/

