
Pós-Graduação e Formação Especializada em 
Educação Especial
Domínio Cognitivo e Motor

Grupo de trabalho:

Antónia Mendes, Elisabete Valente, Isabel Sousa e Dárida Pardal

Modulo: Avaliação, Programação e Técnicas de Intervenção

Título: Discalculia

Universidade Fernando Pessoa

Caldas da Rainha, 2010





Variáveis de criança para criança – segundo Coie e outros (1993)

Constitucionais

• Influência hereditária

• Anomalia genética

• Complicações durante o parto

• Doenças após o nascimento

• Alimentação e cuidados 
médicos inadequados

Familiares

• Pobreza

• Maus tratos e 
indiferença

• Conflitos, stress

• Desorganização 
familiar

• Família numerosa

Emoções interpessoais

• Padrões psicológicos (baixa 
auto-estima, imaturidade 
emocional, temperamento 
difícil…)

• Incompetência  social

• Discriminação por parte dos 
pares

Intelectuais e 
académicas

• Inteligência abaixo da média 
(transtorno da aprendizagem)

• Fracasso escolar

Sociais

• Vencimento 
desorganizado

• Delinquência

• Injustiças raciais, 
étnicas…

Acontecimentos 
marcantes na vida

• Morte prematura dos pais

• Despontar de uma guerra



 Discrepância expectativa superior ao conhecimento efectivo do aluno; 
desníveis a analisar no percurso de aprendizagem do aluno relacionadas com 
funções psicológicas e linguísticas.

 Exclusão         devem ser excluídas as dificuldades de aprendizagem 
relacionadas com deficiência visual ou auditivas, problemas emocionais 
(ansiedade e medo de fracassar, falta de motivação), atraso mental ou se foi 
negada à criança a oportunidade de aprender.

 Atenção especializada        crianças que apesar de apresentarem 
dificuldades de aprendizagem não têm qualquer apoio da Educação Especial.



Possível relação entre dificuldades específicas 
na aprendizagem da matemática e transtornos neurológicos.

S.E.Henschen(1920)         Publica um trabalho relacionando as dificuldades em 

calcular  com determinadas lesões cerebrais. Deu-lhe o nome de Acalculia.  Aborda 

também uma derivação de acalculia/discalculia como “cegueira para os números”.

Gertsmann, Strauss, Werner, Critchley entre outros neurologistas, deram

continuidade a esta investigação, ainda que não se debruçassem muito no campo da

educação, observaram alterações neurológicas observadas em adultos com lesão

cerebral adquirida, não congénita, que perderam apenas capacidade de contar e

efectuar operações aritméticas.



Getsman Associa a  acalculia  a um dado neurológico na região parietal-
occipital esquerda, manifestada pela ausência de direita e esquerda com 
repercussões na disgrafia. 

Berger, Benton e Hécaen         Diferenciaram estes transtornos em dois 
grandes grupos : 

- Pessoas que apresentam  incapacidade total para o cálculo – acalculia 
primária;

- Pessoas com disfunção directa ou indirecta ligada à escrita de números e 
operações – Acalculia secundária ou  Discalculia

http://www.espacoaprendizagem.info/o-que-e-discalculia/discalculia2/


 KOSC (1974) 

“Discalculia é uma perturbação estrutural de habilidades matemáticas

originado por um transtorno genético e congénito de algumas partes do cérebro

que constituem um substrato anatómico – fisiológico no âmbito da maturidade

e habilidades matemáticas adequadas para a idade, sem uma afectação

simultânea do funcionamento mental em geral”.

 A. LURIA 

“Apresenta como dificuldades que dependem de certas funções localizadas em

determinadas zonas do cérebro (lóbulo occipital): dificuldades na

numeração e operações escritas; na compreensão de problemas e no cálculo

mental”.



 Realizar sequências de números (compreender que 2 é antecessor de 3 , 4);

 Subitizar quantidades até 10 ;

 Contagens progressivas de 2 em 2, de 3 em 3, …de 10 em 10,…;

 Contagens regressivas de 1 em 1;

 Identificar números com maior incidência quando são compostos por dois

algarismos;

 Efectuar escrita de números;

 Compreender o valor posicional dos números;

 Cálculo estruturado ou com recurso ao sistema decimal (10+16=10+10+6 );

 Ordenar objectos pela sua forma ou cor;

 Aplicar conceitos como maior/menor, grande/pequeno;

 Compreender o conceito de peso e tempo (medidas e grandezas), espaço

(geometria, orientação espacial, organização e tratamento de dados);

 Resolução de problemas simples (dificuldade em reter informação de dados

importantes e recordar os passos para realizar os cálculos).



 Kosc (1974) considerou a discalculia de origem genética ou congénita e estabeleceu uma 

classificação que integrava seis subtipos, ou podem ocorrer em simultâneo ou 

isoladamente.
(Cit. Miranda , Ana ; Fontes, Carmen; Gil, Mª Dolores)

 Discalculia Verbal - Dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os

números, os termos, os símbolos e as relações.

 Discalculia Practognóstica - Dificuldade para enumerar, comparar e

manipular objectos reais ou em imagens matematicamente.

 Discalculia Léxica - Dificuldades na leitura de símbolos matemáticos.

 Discalculia Gráfica - Dificuldades na escrita de símbolos matemáticos.

 Discalculia Ideognóstica - Dificuldades em fazer operações mentais e na

compreensão de conceitos matemáticos.

 Discalculia Operacional - Dificuldades na execução de operações e cálculos

numéricos.



Comprometimento do 
desenvolvimento 

escolar  
(linguagem/leitura 

/escrita)

Baixa auto estima

Défice de atenção 

Insegurança (medo de 
enfrentar novas 
experiências de 

aprendizagem por 
achar que não é capaz)

Comportamento 
inadequado 

(agressivo, apático, 
impulsivo e 

desinteressado)

Falta de 
perseverança

Efeitos das 
dificuldades de 
aprendizagem 
da Matemática 



 Neurológicas - Imaturidade que dificulta o desenvolvimento de novas 

funções: percepção, espaço-temporal, lateralidade, ritmo…

 Linguísticas – A linguagem ajuda a pensar e leva à organização do 

pensamento e, posteriormente, substituem o vocabulário por símbolos;

 Psicológicas - Alteração psíquico/emocional que interfere com funções 

como memória, atenção e percepção;

 Genéticas – Poderá ser responsável pela herança de perturbações do cálculo 

(estudos  incompletos);

 Pedagógicas – Determinantes ao processo de ensino/

aprendizagem e nas metodologias adequadas à diferença.

Causas da discalculia

http://4.bp.blogspot.com/_4rqVJgN2l1E/RxH0Jvu6u-I/AAAAAAAAAHQ/DInIgToFcIE/s1600-h/44.jpg
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Metodológica

Ensino 

individualizado

Programa 
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Trabalho relacionado 

com as suas 

vivências

Organizativas

Organização da 

sala de aula
Trabalho a pares Trabalho 

interdisciplinar

Intervenção



Estratégias para ajudar os alunos com 
discalculia

Identificar os pontos fortes e 

fracos do aluno e entender 

como o aluno aprende melhor.

Trabalhar conceitos fora da sala 

de aula com um professor.

Incentivar o reforço repetitivo e 

práticas específicas.

Ensinar conceitos importantes 

para a prática da vida real.

Alargar o tempo de realização 

das tarefas.

Dar acompanhamento nesta 

área com frequência.

Realizar problemas da vida real.

Jogos de lógica, estratégia, 

seriação, classificação...



Conclusão

A discalculia é uma disfunção ao nível da aprendizagem da matemática que

tem as suas causas, diagnósticos e intervenções em factores genéticos e

sociais. Enquanto fenómeno cientifico, tradicionalmente, o factor genético tem

sido considerado como relevante, sendo minimizado o factor social.

Decorrente desta relação entre a genética e o social surgem por vezes

diagnósticos incorrectos ou precipitados, que condicionam os processos de

aprendizagem.

Estes processos devem desenvolver-se, segundo Vygotsky (1979) pela

identificação da quantidade de ajuda que o aluno necessita, tendo como estado

final a sua autonomia.

Em síntese, Yule e Rutter (1985) referem “ que se preste a atenção devida aos

processos cognitivos antes de se criar neuromitologias prematuras”.
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