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RESUMO: 

A proposta dessa palestra é favorecer uma interlocução entre Neurociência e a Educação 

Matemática proporcionando uma reflexão sobre os processos de desenvolvimento das 

habilidades cognitivas com enfoque na Educação Matemática.  As habilidades matemáticas são 

cada vez mais importantes na nossa sociedade. Entretanto, alunos brasileiros tem apresentado 

desempenho insuficiente em provas internacionais de verificação de rendimento escolar. As 

dificuldades de aprendizagem da matemática (DAM) consistem em uma condição que altera a 

aquisição das habilidades aritméticas.  O fato de se conhecer os mecanismos subjacentes à 

aprendizagem da matemática e os critérios de diagnóstico das DAM pode auxiliar na prática de 

intervenções educacionais empiricamente fundamentadas contribuindo para a melhoria do 

desempenho escolar. 


