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1. INTRODUÇÃO  

 

O domínio de conceitos matemáticos se faz presente no cotidiano da sociedade no que 

tange ao cuidado das finanças pessoais, à economia doméstica, dentre outros aspectos do dia-

a-dia das pessoas. Através do conhecimento matemático, entre outros, que desenvolveu-se o 

mundo tecnológico que vivemos hoje (TREVISAN, 2019).  

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) existe algumas 

competências específicas de matemática para o ensino fundamental, que podem ser utilizadas 

pelos alunos: “Utilizar processos e ferramentas matemáticas, para modelar e resolver problemas 

cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados”.  

Nesse contexto, destaca-se a importância do domínio dos conhecimentos matemáticos. 

Entretanto, observa-se que os estudantes têm apresentado cada vez mais dificuldades 

relacionadas à resolução de problemas que envolvem conceitos matemáticos e habilidades de 

cálculo na escola. Muitas dessas dificuldades estão relacionadas com a forma como a 

matemática é abordada pelos pais e professores (TREVISAN, 2019). 

A maioria dos docentes de matemática convivem diariamente com estudantes que 

apresentam dificuldades na aprendizagem dos conteúdos e, frequentemente, se perguntam se 

essas dizem respeito às dificuldades no ensino ou na aprendizagem. O ensino da área de 

matemática vem, historicamente, se constituindo como uma dificuldade inerente ao cotidiano 

das escolas. Aspectos como a complexidade dos conceitos da área são apontados como 

principais responsáveis para tais entraves, entretanto, atualmente, sabe-se da ocorrência de 

distintos problemas diagnosticados para a aprendizagem em áreas específicas (TREVISAN, 

2019).  

Foi idealizado a capacitação dos professores, e as experiências vivenciadas pelo autor 

desse trabalho em sala de aula que se propõe essa pesquisa para investigar a temática da 

discalculia voltada para o ensino de matemática.  

O conteúdo específico discutido neste trabalho envolve a unidade temática “Números 

naturais e suas operações fundamentais” que tem a finalidade de desenvolver o pensamento 

numérico e suas operações fundamentais, sendo esta, uma das maiores dificuldades para o 

público com discalculia.  

Essa unidade temática, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) 

implica o conhecimento acerca das formas de quantificar objetos, bem como julgar e interpretar 

argumentos baseados em quantidades No processo da construção da noção de número, os alunos 
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precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência 

e ordem, noções fundamentais da Matemática.  

Para essa construção, é importante propor, por meio de situações significativas, 

sucessivas ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem ser 

enfatizados registros, usos, significados e operações (BRASIL, 2018). Dessa forma, este 

produto educacional possibilita contribuir com professores na área do ensino de matemática a 

fim de que esses possam compreender as principais dificuldades de aprendizagem, em especial 

a discalculia, além de atender com qualidade os estudantes que apresentem características de 

dificuldades de aprendizagem em matemática, podendo intervir pedagogicamente por meio do 

desenvolvimento de estratégias adequadas a esse público. 

Este produto educacional é formado por uma perspectiva de investigação que foi 

proposta em nossa pesquisa, de cunho qualitativo, da dissertação de Mestrado Profissional em 

Educação Matemática (UEPB) intitulada: “Formação do professor de matemática 

discutindo/tecendo os desafios presentes na discalculia”.  

 

1. 1. OBJETIVOS 

 

 1.1.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver no professor de matemática a sensibilidade para a identificação de 

características de alunos com transtornos específicos da aprendizagem, mediante a elaboração 

de uma cartilha de orientações pedagógicas acerca do ensino da unidade temática “números 

naturais e suas operações fundamentais” abordando a aprendizagem por parte de estudantes 

com discalculia. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

-  Conhecer as dificuldade de aprendizagem; 

 - Abordar o tema discalculia voltados para a educação;  

- Enfatizar a importância de abordar a temática das dificuldades de aprendizagem na formação 

dos professores que ensinam matemática; 

 - Sugerir metodologias para os docentes que trabalham com o ensino dos números naturais e 

as operações fundamentais da matemática” para os alunos discalcúlicos. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

A elaboração dessa cartilha se justifica pelo número de casos diagnosticados, de alunos 

com discalculia e outras dificuldades de aprendizagem. Entretanto, existe, um despreparo dos 

docentes para mediar a compreensão dos conceitos matemáticos repassados na sala de aula para 

os alunos.  

O aluno discalcúlico deve ter um atendimento individualizado por parte do professor, 

onde é necessário evitar: ressaltar as dificuldades do aluno, diferenciando-o dos demais; ser 

impaciente ao se deparar coma as dificuldades da criança ou interrompê-la várias vezes ou 

mesmo tentar adivinhar o que ela quer dizer; corrigi-lo frequentemente na presença dos colegas 

de sala. Outra questão importante é a escassez de material literário nessa linha, voltados para a 

educação.  
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3. O PRODUTO EDUCACIONAL  

 

O ensino da matemática é um processo que pode ser auxiliado por diversas técnicas, 

materiais pedagógicos e metodologias. Os produtos educacionais vêm sendo criados e 

disponibilizados com esse enfoque. 

E para ensinar matemática a um estudante com discalculia teóricos como: Butterworth, 

(2013); Campos (2014); Santos; (2015); indicam que é necessário o estímulo da cognição neural 

com intervenções pedagógicas com materiais didáticos. 

Nesse produto educacional se propõe a criação de uma cartilha de orientação pedagógica 

que trata de maneira detalhada sobre a discalculia, contendo conceitos, causas, características e 

maneiras de conviver com os alunos acometidos com tal problema; 

O público alvo a ser beneficiado com esse material serão atuais e futuros professores da 

áreas de matemática, dos níveis infantil, fundamental, médio e superior. Além de outros 

interessados no tema. 

Nesta Cartilha de orientação pedagógica proposta pela a autora constará: 

 

- De definições sobre a discalculia e suas causas, obtidas durante a realização da consulta 

aos periódicos, dissertações, teses e livros; 

- Identificação das principais características dos alunos discalcúlicos, salientando a 

diferença entre os alunos que apresentam esse transtorno e os que não possuem. Possibilitando, 

aos professores um diagnóstico prévio para um encaminhamento dos alunos discalcúlicos para 

atendimento com profissionais específicos da área; 

- Relato das principais orientações adequadas para o trabalho com alunos diagnosticados 

com discalculia; 

- Sugerir metodologias adequadas que ofereçam aos professores de matemática 

preparação para o repasse do conteúdo dos números naturais e das quatro operações 

fundamentais da matemática para os discalcúlicos. 

Esta Cartilha, deverá ser apresentada como produto educacional em eventos 

relacionados a área como Congressos, Oficinas de Matematica, Encontros de Iniciação 

Cientifica, entre outros, além de disponibilizar esse material em sites para que possa ser 

consultados.  
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3.1. O que é Discalculia? 

 

 

De acordo com a CID-10MC, 10ª edição com modificação clínica, da Classificação 

Internacional de Doenças e problemas relacionados à Saúde (em inglês, “International 

Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death”), proposta pela 

Organização Mundial da Saúde, a Discalculia é um Transtorno específico do desenvolvimento 

das habilidades escolares, ou mais especificamente, um Transtorno específico da habilidade em 

aritmética (CID-10 MC, 2010).  

Segundo a DSM-5, 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais (em inglês, “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder”), proposto pela 

Associação Norte Americana de Psiquiatria, a Discalculia é um Transtorno do 

Neurodesenvolvimento, ou mais especificamente, um Transtorno específico da aprendizagem 

com prejuízo na Matemática (no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, na 

precisão ou fluência de cálculo, na precisão no raciocínio matemático) que pode ocorrer 

juntamente com prejuízos na leitura e na escrita. (DSM- 5, 2014). 

Discalculia é uma condição que afeta a capacidade de adquirir habilidades matemáticas. 

(…) Mesmo que produzam a resposta correta ou usem o método correto, eles fazem isso 

mecanicamente e sem confiança (FARREL, 2015). 

As pessoas (crianças ou adultos) que possuem esse distúrbio apresentam sinais como 

dificuldade com tabuadas, ordens numéricas, posicionamento dos números em folha de papel, 

dificuldade em somar, subtrair, multiplicar e dividir além da dificuldade em memorizar cálculos 

e fórmulas, distinguir os símbolos matemáticos e compreender os termos utilizados (CARMO, 

2020). 

Conforme Mello (2011), a discalculia já pode ser percebida a partir da pré-escola, 

quando a criança tende a ter dificuldades em compreender os termos já utilizados, como igual, 

diferente, porém só após a introdução de símbolos e conceitos mais particulares é que o 

problema se definido e aí sim já pode ser diagnosticado. 

Entretanto, um diagnóstico mais preciso relativo a esse distúrbio necessita que seja feito 

por uma equipe multidisciplinar, ou seja, Neurologista, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo, 

Psicólogo, para assim. Também é importante a participação da família e da escola (MELLO, 

2011). 
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Almeida (2006, p. 4), apresenta uma classificação da discalculia em seis níveis 

diferentes, podendo ocorrer um ou mais níveis em uma mesma pessoa e também relacionados 

com outros transtornos. Os níveis são: discalculia verbal, practognóstica, léxica, gráfica, 

ideológica e operacional. Uma breve descrição de cada um destes níveis será apresentada a 

seguir. 

 

 Discalculia verbal: dificuldades para nomear as quantidades matemáticas, os números, os 

termos, os símbolos e as relações. 

 Discalculia practognóstica: relaciona-se à deficiência na capacidade de manipular objetos 

concretos ou graficamente ilustrados. A criança tem dificuldades em aplicar na prática 

conhecimentos e procedimentos matemáticos. Ela pode não ser capaz de arranjar objetos em 

ordem de tamanho, comparar dois itens em relação ao tamanho ou afirmar quando dois itens 

são idênticos em tamanho e peso.  

 Discalculia léxica - dificuldades na leitura de símbolos matemáticos.  

 Discalculia gráfica - dificuldades na escrita de símbolos matemáticos.  

 Discalculia ideológica - dificuldades em fazer operações mentais e na compreensão de 

conceitos matemáticos.  

 Discalculia operacional - dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos. 

 Discalculia Ideognóstica – apresenta dificuldades em realizar operações mentais e de 

compreender conceitos matemáticos.  

 

3.2. As principais dificuldades de aprendizagem 

 
 

Aprender é um processo amplo, complexo e continuo que se inicia desde nosso 

nascimento e vai se dando de acordo com nossa maturação biológica e psicológica. Na visão de 

Gómez e Terán (2009, p. 31) “a aprendizagem supõe uma construção que ocorre por meio de 

um processo mental que implica na aquisição de um conhecimento novo.”, contudo o processo 

de aprendizagem para além dos aspectos cognitivos abarca também as relações sociais uma vez 

que é sempre na relação com algum objeto ou com o outro que a aprendizagem acontece. 

A aprendizagem então é um processo de construção de conhecimentos, no qual estamos 

sempre aprendendo seja para encadear novos pensamentos e experiências ou para ressignificar 

o que já conhecemos e/ou compreendemos. Gómez e Terán (2009, p. 30) asseguram ainda que 
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“aprender é um processo complexo e multifacetado que apresenta bloqueios e inibições em 

todos os seres humanos.”, com isso podemos inferir que nem sempre a aprendizagem ocorre de 

maneira tranquila e natural, pois mesmo que tenhamos facilidade para assimilar e compreender 

algumas coisas, sempre haverá outras que nós teremos mais dificuldade para aprender, contudo 

essa dificuldade não significa que a aprendizagem não possa ocorrer. Em relação a dificuldade 

de aprendizagem, alguns estudiosos a retratam como “[...] problemas neurológicos que afetam 

a capacidade do cérebro para entender, recordar ou comunicar informações.” (SMITH; 

STRICK, 2012). 

O contexto escolar tem evidenciado, cada vez mais, desafios para a profissão do docente. 

A escola tem a incumbência de disseminar conhecimentos produzidos ao longo dos tempos pela 

humanidade, a partir das necessidades humanas. Tais conhecimentos são traduzidos em 

conteúdo de aprendizagem, divididos em áreas de conhecimento. Diante do desafio de propagar 

tais conhecimentos, há outras demandas para o trabalho docente como as diversas realidades 

das escolas, das famílias, bem como especificidades dos sujeitos que aprendem. Nesse ínterim, 

destacam-se habilidades, competências e também dificuldades distintas de cada sujeito no que 

tange às suas aprendizagens (TREVISAN, 2019). 

Há dificuldades que estão associadas ao próprio conteúdo a ser ensinado, ou seja, que 

exige níveis mais altos de abstração e que, de modo geral, os estudantes evidenciam problemas 

para se apropriarem de tais conhecimentos. Entretanto, há dificuldades mais específicas que os 

docentes observam que são recorrentes em determinadas áreas do saber para crianças em 

especial (TREVISAN, 2019). 

A expressão “dificuldades de aprendizagem”, no entanto, agrupa todos os problemas de 

aprendizagem, quer sejam intrínsecos ao indivíduo ou relacionados com fatores externos, por 

exemplo, uma metodologia de ensino desadequada. Porém, passamos a descrever apenas as 

que, por possuírem definições exclusivas, causas próprias e características muito particulares, 

são comumente consideradas “dificuldades de aprendizagem específicas”, ou seja, a Dislexia, 

a Disgrafia, a Disortografia, Discalculia e o transtorno de déficit de atenção e Hiperatividade 

(TDAH), (BARBOSA, 2015). 

 

 Dislexia - caracterizada pela dificuldade no reconhecimento fluente das palavras, além da 

decodificação e soletração das mesmas. 
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 Disgrafia - dificuldades na elaboração da linguagem escrita. O aluno pode apresentar 

formação léxica acima do esperado, uso incorreto de letras minúsculas e maiúsculas; 

alinhamento incorreto, etc. 

 Disortografia - Perturbação que afeta as aptidões da escrita e que se traduz por dificuldades 

persistentes e recorrentes na capacidade da criança em compor textos escritos.  

 Discalculia - é “um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com as 

competências de matemática de alunos que, em outros aspetos, são normais.” Trata-se de “uma 

desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa compreender e 

manipular números. 

 TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) – esse tipo de transtorno é 

caracterizado pela hiperatividade, desorganização, agitação, falta de atenção, impulsividade, 

entre outros. O TDAH não tem cura, mas tem tratamentos que procuram amenizar de forma 

considerável os efeitos da síndrome. A maioria das pessoas com TDAH possuem criatividade 

e a inteligência aflorada, muitas delas tiram notas baixas no período escolar devido a pouca 

consistência em atividades que precisam de maior concentração ou até mesmo pelo aspecto 

impulsivo. 

 

3.2.1. Dificuldades de Aprendizagem relacionadas com à Matemática  

 

É impossível identificar apenas uma causa que possa justificar as dificuldades de 

aprendizagem na linguagem matemática, que podem ser ocasionadas pela falta de habilidade 

para se resolver uma determinação matemática ou mesmo pela dificuldade em elaborar um 

simples cálculo (BERNARDI; STOBÄUS, 2011). 

 “Estudos apontam que a discalculia pode ser causada por vários elementos que abrangem áreas 

de estudo, como a Neurologia, a Linguística, a Psicológica, a Genética e a Pedagógica” 

(GARCIA, 1998). 

Os indivíduos apresentam adversidades, processos e tempo de aprendizagem distintos. 

No entanto, é necessário que os educadores, encontrem-se preparados para respeitar as 

diferenças e colaborar para uma educação eficiente que resgate o acadêmico de um possível 

fracasso escolar. 

 De acordo com Romanelli (2003), a aprendizagem é resultado da recepção e da troca de 

informação entre o meio ambiente e os diferentes centros nervosos. Começa com um estímulo 

https://neurosaber.com.br/caracteristicas-de-jovens-e-criancas-com-tdah/
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de natureza físico-química proveniente do ambiente e é transformado pelos órgãos do sentido 

em impulsos nervosos.  

 

Ohlweiler (2016, p. 28) esclarece que a aprendizagem.  

 

Consiste em um processo de aquisição, conservação e a evocação do 

conhecimento, ocorrendo a partir de modificações do Sistema 

Nervoso Central (SNC), mais ou menos permanentes quando o 

indivíduo é submetido a estímulos e ou experiências que se traduzem 

por modificações cerebrais.  

 

A aprendizagem é um evento sináptico, e, no seu transcurso, são produzidas 

modificações moleculares”. A posse dessa modificação se relaciona com a memória ou as 

engramas, criando duas etapas na aprendizagem, uma de aquisição e outra de consolidação 

(OHLWEILER, 2016). 

Os processos neurofuncionais e as diferentes situações de aprendizagem modificam a 

estrutura física cerebral, estabelecendo ou eliminando conexões entre as células, provocando 

mudanças na quantidade de substâncias químicas (neurotransmissores). Cada estrutura exerce 

uma função específica no processo de aquisição de aprendizagem. Portanto, torna-se necessário 

que haja integridade entre essas funções (SOUSA, 2011). 

Riesgo (2016), relata que existe uma relação sólida entre aprendizado e memória. Uma 

informação conhecida quando entra no SNC, “está gera uma lembrança, que nada mais é do 

que uma memória.” Uma informação inteiramente nova, quando atinge o SNC, “ela nada evoca, 

mas produz uma mudança de estrutura e na função do SNC - isto é aprendizado”. O mesmo 

autor sugere que não só profissionais da saúde, mas também os da educação tenham noções 

básicas a respeito do funcionamento normal e patológico do SNC. Entretanto, para alcançar 

entendimento desse funcionamento, é preciso adquirir o domínio de sólidas informações acerca 

das estruturas anatômicas rodeadas nas contingências definidas como aprendizado da criança. 

Para acontecer o processo de aprendizagem, é necessário que as funções psicodinâmicas 

do sistema periférico e do sistema nervoso central não estejam avariadas. Caso contrário, o 

desempenho escolar estará comprometido, ou seja, abaixo do esperado (PANISSET, 2008). 

 

3.3. Características dos alunos Discalcúlicos 

 

O diagnóstico em Discalculia é complexo, e para uma observação e intervenção mais 

eficiente, os subgrupos ou subtipos possibilitam uma melhor compreensão de como a 
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criança/aluno que apresenta a Discalculia, interage em sala de aula e como se dá apreensão dos 

conteúdos matemáticos.  

Vale ressaltar que a Discalculia é uma dificuldade que se apresenta constantemente 

associada a outros tipos de dificuldades como a Disgrafia, Dislexia e Transtorno de Déficit de 

Hiperatividade/Atenção (TDAH). 

As crianças que sofrem dessa dificuldade não conseguem entender o que é ensinado na 

sala de aula, possuem dificuldades em somar, diminuir, dividir e multiplicar. Conforme 

Wajnsztejn e Wajnsztejn (2009, p.188-189), alunos portadores de discalculia apresentam sinais 

que podem ser observados pelo professor como: 

 

 Símbolos numéricos são escritos em espelho ou em posição invertida.  

 Dígitos similares como 6 e 9, 3 e 8, são confundidos entre eles.  

 Inabilidade para compreender o espaçamento entre dois números, por exemplo: 9 17 será 

lido novecentos e dezessete. 

 Dificuldade no relacionamento e uso dos símbolos das 4 operações aritméticas básicas. 

 Dificuldade para entender mapas e tabelas. 

 Dificuldade para tomar nota de objetos ou símbolos quanto aparecem junto a outros objetos 

e símbolos. 

 Dificuldade em copiar números, dígitos ou figuras geométricas ou em reproduzi-las de 

memória.  

 Dificuldade em compreender peso, direção, espaço e tempo. • Falha na escrita ou leitura 

correta de valores com dois ou mais dígitos.  

 Dificuldade em entender o significado de símbolos das quatro operações aritméticas básicas 

ou reconhecer o uso de sinal negativo.  

 Dificuldade para entender a mudança de uma operação aritmética para outra. • não conseguir 

pensar automaticamente que 64 é cinco mais que 59.  

 Incapacidade de incluir corretamente 7 e 25 numa série numérica. 

 Dificuldade em organizar a sequência numérica, bem como problemas em ordenar os 

números; por exemplo, se 16 vem antes ou depois de 17. 

 Ter péssima memória para fatos numéricos.  
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 Dificuldade em acessar informações já aprendidas. 

 Dificuldade em associar palavras a símbolos ou vice-versa, ou em nomear objetos.  

 Dificuldades para encontrar o melhor caminho para resolver um problema proposto. 

 Dificuldade em seguir do nível concreto para o pensamento abstrato.  

 Dificuldade para seguir uma sequência de pensamentos na resolução de problemas, 

incluindo a inabilidade para introduzir uma estratégia de trabalho.  

 Dificuldade em entender responder oralmente ou por escrito os problemas apresentados em 

termos verbais ou visuais.  

 Dificuldade para realizar na prática as questões de vida diária.  

 Dificuldade na resolução de assuntos relacionados a figura geométrica.  

 Dificuldade em considerar o que pode ser calculado com valores estimados.  

  Dificuldade em seguir corretamente estratégias para solucionar um problema matemático.  

 Dificuldade em guardar todos os dados de um problema. 

 A criança discalcúlica muito antes de entrar na escola já apresenta alguns traços da 

dificuldade com a matemática, porém como já foi dito anteriormente, apenas na escola que 

acaba tendo certeza, esse problema se não for bem trabalhado, pode criar um tipo de resistência 

ou bloqueio emocional, na qual irá interferir em todo o processo de aprendizagem e acabar se 

estendendo também na vida adulta (WAJNSZTEJN e WAJNSZTEJN, 2009). 

 

 

3.4. Orientações para trabalhar com alunos Discalcúlicos 

 

O professor possui a missão de analisar o desempenho de seus alunos e sinalizar a equipe 

pedagógica quando for necessário, essa equipe fará a comunicação com a família para que 

sejam feitas os devidos procedimentos. 

As estratégias lúdicas representam uma ótima alternativa para trabalhar com alunos que 

possuem a discalculia, pois proporciona o prazer em aprender os conceitos matemáticos. De 

acordo com informações descritas por Bastos (2006) toda situação lúdica deve ser vista, como 

possibilidade de aquisição de conhecimentos, socialização, formação moral, compreensão de 

regras, desenvolvimento físico, concentração, atenção e afetividade. 
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  Para que o trabalho realizado com auxílio das práticas lúdicas seja eficiente às atividades 

devem ser mediadas pelo professor. Bernardi (2014) relata que jogando e brincando no grupo, 

os sujeitos vivenciam a construção do conhecimento através da interação entre os pares e os 

adultos. Através das atividades lúdicas há um resgate da autoestima e da autoimagem desse 

aluno com discalculia, pois alunos com esse distúrbio possuem sua autoimagem negativa e 

sentem-se incapazes e aprender 

De acordo com Mello (2011, p.138) o professor colabora com a aprendizagem da 

criança, não realizando a atividade para ele, mas realizando junto com ele, dessa forma o 

professor prepara a criança para realizar outra tarefa sem a sua interferência, agora ela faz 

sozinha, visto que a aprendizagem propicia a superação dos desafios e as dificuldades vão sendo 

minimizadas dentro do processo de construção do conhecimento. 

No ensino da matemática muitos símbolos e cálculos precisam ser conhecidos e 

utilizados. Várias dificuldades são percebidas entre as crianças quando as mesmas iniciam essa 

trajetória em busca do aprender. Dessa forma existe a necessidade de se observar de forma mais 

sistêmica essas dificuldades para que se busque meios de intervenção e melhoria no processo 

(VIEIRA, 2004). 

A prática profissional precisa ser efetivada de forma compromissada e com 

responsabilidade. Diante disso, o professor deve conhecer seu aluno para que possa elaborar 

atividades e utilizar técnicas de acordo com a realidade interna e externa do mesmo, 

favorecendo seu desenvolvimento e sua aprendizagem. O professor precisa analisar sua prática 

constantemente, também acompanhar e orientar o aluno verificando se as atividades e a 

metodologia estão contribuindo com o alcance dos objetivos propostos (BERNARDI; 

STOBÄUS, 2011). 

O responsável profissional pelo diagnóstico e tratamento da discalculia não é professor, 

para esses fins, deve-se procurar um psicopedagogo. Como afirma Américo (2012, p. 17): 

 

O psicopedagogo é o profissional indicado no tratamento da 

discalculia, que é feito em parceria com a escola onde a criança 

estuda. Geralmente os professores desenvolvem atividades 

específicas com esse aluno, sem isolá-lo do restante da turma. 

 

Corroborando com Américo (2012) sobre o papel do professor nesse diagnóstico, Silva 

(2016, p. 29) traz que:  

 

O diagnóstico para a Discalculia deve ser realizado por uma 

equipe multidisciplinar, para verificar se há a necessidade de um 
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acompanhamento psicopedagógico. O professor em sala de aula 

é um componente importante para a identificação das 

dificuldades de seu aluno. 

 

A associação Brasileira de Discalculia –ABD, ressalta algumas orientações de como 

trabalhar com alunos discalcúlicos (SILVA, 2016): 

 Permitir o uso de calculadora e tabela tabuada 

 Adotar o uso de caderno quadriculado; 

 Evitar ignorar o aluno com dificuldades; 

 Evitar mostrar impaciência com dificuldade expressada pela criança ou interrompe-la 

várias vezes ou mesmo tentar adivinhar o que ela quer dizer completando a sua fala. 

 Evitar corrigir o aluno frequentemente diante da turma, para não o expor; 

 Não forçar o aluno a fazer as tarefas quando estiver nervoso por não ter conseguido; 

 Procure usar situações concretas, nos problemas; 

 Procure iniciar cada período da aula com o resumo da sessão anterior a uma visão geral 

dos novos temas; 

 Escreva no quadro o tema a aprender, os passos ou procedimentos a serem seguidos e que 

o aluno deverá tomar nota; 

 Dar sugestões ajudas ou guias para que o aluno saiba encarar e monitorizar adequadamente 

os erros; 

 O uso de códigos visuais, diagramas, cones, sublinhados, esquemas, permite concentrar 

atenção nos expoentes, varáveis, símbolos de operações, etc., o que facilita a sua compreensão, 

aprendizagem e generalização; 

 Quanto às provas, devem-se elaborar questões claras e directas, reduzindo-se ao mínimo o 

número de questões, sem limite de tempo, aplicando-a de tal sorte que o aluno esteja 

acompanhado apenas de um tutor para certificar se entendeu o enunciado das questões; 

 Estabelecer critérios em que, por vezes, o aluno poderá ser submetido a prova oral, 

desenvolvendo as expressões mentalmente, ditando para que as transcreva; 

 Incentivar a visualização do problema, com desenhos e depois internamente; 

 Proponha jogos na sala, pois estes consistem numa boa opção para ajudar na visualização 

de seriação, classificação, as habilidades psicomotoras, habilidades espaciais e a contagem; 

 Permitir o uso do computador, deste modo é um instrumento que pode ser muito bem 

aproveitado, especialmente porque existem muitos sites com jogos educativos que propiciam a 

noção de espaço e forma, como o tangam e outros que reforçam a compreensão de matemática. 
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4. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA TRABALHAR O CONTEÚDO DOS 

NÚMEROS NATURAIS E AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS DA 

MATEMÁTICA COM ALUNOS DISCALCÚLICOS 

 

 Apresentamos a seguir algumas sugestões de recursos didáticos para desenvolver as 

unidades temáticas “Números naturais e as quatro operações matemáticas com alunos 

portadores de discalculia. 

Os jogos e as brincadeiras são vistas como mecanismos psicológicos e pedagógicos que 

contribuem tanto para o desenvolvimento mental quanto para a aprendizagem da linguagem. 

Além disso, possibilitam a busca de meios pela exploração, ainda que desordenada, atuando 

como aliados fundamentais na construção do saber. Segundo o contido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), no que tange à inserção de jogos no ensino de Matemática, estes 

 

[...] constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem 

a criatividade na elaboração de estratégias de resolução de problemas e 

busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-problema que 

exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das 

ações 

[...] podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 

enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da 

crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de 

alterá-las quando o resultado não é satisfatório – necessárias para 

aprendizagem da Matemática (BRASIL, 1998). 

As intervenções pedagógicas com jogos e brincadeiras nas aulas de matemática podem 

ser realizadas, conforme GRANDO (2004), em sete momentos distintos:  

 

- familiarização com o material do jogo;  

- reconhecimento das regras;  

- jogo para garantir as regras; 

- intervenção pedagógica verbal;  

- registro do jogo;  

- intervenção escrita e; 

- jogo com competência. 
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4.1. Jogo de Dominó 

 

O jogo será colocado à disposição da criança para ela ordenar as peças de acordo com 

a numeração de bolinhas contidas nas extremidades, utilizando as regras do dominó.  

À medida que é apresentada uma peça, o aluno deve colocar a correspondente. Esta atividade 

visa desenvolver a percepção do sistema de numeração e estimular a associabilidade, a noção 

de sequência e a contagem. Uma variação do jogo é o dominó dos pares.  

No jogo a soma das peças deve ser um número par. A atividade permite que o aluno 

explore a relação entre a soma de números pares. Ou seja, é possível explorar com os alunos 

que a soma de dois números pares é um número par; a soma de dois números ímpares é um 

número par; a soma de um número par e um número ímpar é um número ímpar.  

 

 

 

4.2. Matix 

 

O jogo é composto de um tabuleiro quadriculado de 6 x 6 e trinta e seis peças (Figura 

1), sendo: um curinga; uma com a indicação “+15”; uma com “-6”; três com “0 (zero)”; quatro 

com “+5”; e as 26 restantes com indicações de “-1, +1, -2, +2, -3, +3, - 4, +4, -5, +7, +8, -10 e 

+10”, sendo duas de cada. É desenvolvido com a participação de dois jogadores que têm como 

objetivo conseguir o maior número de pontos. 

O primeiro a jogar escolhe se vai retirar ficha na horizontal ou na vertical e, na primeira 

jogada, retira o curinga e um número que esteja na mesma linha (ou coluna, conforme a opção 

inicial). A seguir, cada jogador, na sua vez, retira uma ficha da coluna ou da linha (de acordo 

com a opção inicial) da qual foi retirada a última ficha; 

 A partida termina quando não restarem fichas na coluna ou na linha e o vencedor será 

aquele jogador que, ao adicionar os pontos das fichas retiradas, conseguir maior soma. 
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4.3. Palitos 

 

O jogo é composto de um tabuleiro e dezesseis palitos e é desenvolvido por apenas um 

participante, que tem por objetivo formar três quadrados, com o movimento de quatro palitos. 

O jogador inicia o jogo com os 16 palitos formando os 5 quadrados, e deve movimentar apenas 

quatro palitos de modo a atingir o objetivo do jogo. 

 

 

 
 

4.4. Botões Matemáticos  

  

 São separados botões de várias cores e tamanhos. A criança é orientada a separar botões 

por tamanhos, na quantidade solicitada, utilizando barbante e folha de papel. O objetivo dessa 

atividade é desenvolver a habilidade de compreensão de sistemas de numeração, a coordenação 

motora e a orientação espacial. Também pode ser proposto que o aluno explique os critérios 

adotados por ele e justifique o seu raciocínio. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Mestrado Profissional estimula a formação continuada de profissionais das mais 

diversas áreas do conhecimento e, em particular da Educação Matemática. Essa modalidade de 

pós-graduação propicia a criação e apresentação de propostas de novas metodologias de ensino 

que visem impactar e auxiliar a aprendizagem matemática através do produto educacional.  

Através do levantamento bibliográfico realizado em Artigos Científicos, Dissertações 

de Mestrado e Teses de Doutorado na linha de pesquisa discalculia e as dificuldades de 

aprendizagem em matemática, foi observado que existe escassez de material que trata sobre o 

tema na literatura.  

A escola é um dos agentes responsáveis pela integração da criança na sociedade, além 

da família. É um componente capaz de contribuir para o bom desenvolvimento de uma 

socialização adequada, por meio de atividades em grupo, de forma que capacite o 

relacionamento e participação ativa destas.  

A Cartilha de orientação pedagógica como sugestão de produto educacional, pode 

proporcionar aos professores, e demais leitores, um conhecimento mais aprofundado sobre a 

discalculia, além de apresentar as principais características dos alunos discalcúlicos a serem 

observadas pelos professores para ser indicada a equipe diretiva e familiares. Nesse produto 

educacional também são abordadas sugestões de metodologias para auxiliar o ensino das 

unidades temáticas: “números naturais e suas operações fundamentais da matematicas”.   
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