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Orientadora: Prof. Ana Paula Rodrigues 

 

 

 

RESUMO 
O presente artigo visa abordar a discalculia no processo de ensino-aprendizagem 
da Matemática, tem por finalidade discutir aspectos em relação à discalculia, 
através da observação e considerações em relação às dificuldades de 
aprendizagem apresentados devido à discalculia. A pesquisa iniciou-se pela busca 
teórica, em torno dos conceitos, informações e observação sobre desenvolvimento 
escolar na rede regular de ensino. Por meio das observações, pode-se concluir que 
a discalculia interfere no processo de ensino-aprendizagem de Matemática, ficando 
evidente a importância do envolvimento do professor de Matemática a fim de 
melhorar e possibilitar a aprendizagem do aluno com a discalculia. 
 
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; Ensino-aprendizagem. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar é diverso tanto culturalmente quanto em formas e estilos 

de aprendizagem. Dentro dessa realidade escolar, observa-se um crescente número 

de alunos com dificuldades de aprendizagem, como exemplo a discalculia, 

remetendo-se a disciplina básica da Matemática. 

A Matemática, assim como outras disciplinas básicas presentes no cotidiano 

dos alunos, apresenta dificuldades em atividades básicas, como exemplo em cálculos 

simples ao comprar algo, até a interpretação das horas nos ponteiros do relógio, 

quando as dificuldades surgem, acabam influenciando no seu desenvolvimento no 

cotidiano escolar ou fora da escola. 

O primeiro contato com os números é na alfabetização, tradicionalmente não 

é uma atividade muito fácil, pois a maioria dos alunos já chega à escola acreditando 

que a disciplina de Matemática não é fácil. A fim de reduzir estas dificuldades na área 

da matemática é necessário estudos e busca de conhecimento da área para atender, 
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da melhor forma possível, alunos com dificuldades de aprendizagem e promover a 

melhor orientação a estes alunos. 

Para Bernardi & Stobaus (2011): 

 

“Um dos maiores desafios enfrentados pela escola está relacionado com os 
alunos que não aprendem. Os educandos com pouca ou nenhuma motivação 
para aprender e que, mais cedo ou mais tarde, fracassam diante das 
demandas conteudistas e acabam por adquirir inúmeras dificuldades de 
aprendizagem. Igualmente, alguns educadores possuem poucas 
expectativas com relação a esses alunos e se sentem pouco competentes 
para desenvolver uma intervenção adequada.” (BERNARDI; STOBAUS, 
2011). 

 

A partir disso, o objetivo desse trabalho é aprimorar os conhecimentos em 

relação à dificuldade de aprendizagem conhecida por discalculia, em busca de 

melhorar o contexto escolar e o atendimento de alunos com discalculia. A metodologia 

utilizada é qualitativa por meio de revisão bibliográfica e observação em sala de aula 

de aluno com discalculia. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

DISCALCULIA 

O termo discalculia vem do grego (dis, mal) e do Latin (calculare, contar) 

formando: contando mal. Dessa forma, esta palavra calculare vem de cálculo, que 

significa o seixo ou um dos contadores em um ábaco (NOVAES, 2007). 

Segundo Romagnoli (2008) a dificuldade de aprendizagem discalculia é 

considerada como um distúrbio de aprendizagem, definida como uma desordem 

neurológica específica responsável por afetar a habilidade do indivíduo de 

compreender e manipular números. Além disso, dependendo do grau de imaturidade 

neurológica da criança, a discalculia pode ser classificada em distintos graus: 

 Leve: o discalcúlico reage favoravelmente à intervenção terapêutica; 

 Médio: configura o quadro da maioria dos que apresentam dificuldades 

específicas em matemáticas; 

 Limite: quando apresenta lesão neurológica, gerando algum déficit intelectual. 

A discalculia pode ser causada por um déficit de percepção visual. Este termo 

é utilizado ao perceber uma inabilidade de executar operações matemáticas ou 

aritméticas. Essa inabilidade refere-se a conceituar números como um conceito 

abstrato de quantidades comparativas e, está relacionada à dislexia e a dispraxia. 
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(ROMAGNOLI, 2008). 

De acordo com Vieira (2004), discalculia significa, etimologicamente, como 

uma alteração da capacidade de cálculo. Dessa forma, estas alterações são 

observáveis na manipulação dos números: cálculo mental, leitura dos números e 

escrita dos números. Então, a única habilidade específica da matemática que pode 

sofrer alteração é a perda da noção do conceito de número. 

Esta dificuldade matemática pode ser caracterizada como uma desordem 

estrutural da maturação das capacidades matemáticas, sem manifestar, entretanto, 

como uma desordem nas demais funções mentais generalizadas (GARCIA, 1998). 

Geralmente crianças que apresentam discalculia compreendem a linguagem 

falada, sabem ler e escrever, mas não conseguem aprender a calcular e trabalhar com 

números. Além disso, crianças com discalculia, podem apresentar transtornos ou 

deficiências, como exemplo a deficiência na organização viso-espacial e na integração 

não-verbal, neste caso não conseguem distinguir as diferenças em formas, tamanhos, 

quantidades ou comprimentos (JOHNSON; MYLEBUST, 1987). 

Entretanto, a discalculia não é causada por lesões na região cerebral e está 

associada, principalmente, a estudantes que apresentam dificuldades durante a 

aprendizagem das habilidades matemáticas (BERNARDI; STOBAUS, 2011). 

A discalculia pode ser definida como um fracasso de aprendizagem nos 

primeiros elementos do cálculo, além da capacidade de manusear números pequenos 

de forma adequada. É comum, relacionar a discalculia com a disgnosia digital, esta 

se refere à dificuldade motora e de reconhecimento dos dedos tornando a contagem 

com os dedos difíceis ou impossíveis (MARCELLI, 1998). 

De acordo com Bernardi & Stobaus (2011), a discalculia também pode... 

 

“... configurar-se por uma imaturidade maior ou menor das funções 
neurológicas, caracterizando-se como um processo evolutivo e não lesional. 
No entanto, se a discalculia não for detectada pelo educador poderá 
ocasionar muitos danos na aprendizagem. Com efeito, a percepção de sua 
limitação implicará uma incapacidade evolutiva e, consequentemente, na 
perda da autoestima, da autoimagem e da sua motivação para aprender.” 
(BERNARDI; STOBAUS, 2011). 

 

Conforme estudos de KOCS (apud García, 1998), a discalculia pode ser 

classificada em seis tipos distintos de discalculia, podendo apresentar presença de 

outros transtornos:  

 Discalculia Verbal: Dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os 
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números, os termos, os símbolos e as relações.  

 Discalculia Practognóstica: Dificuldade para enumerar, comparar e manipular 

objetos 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. 

Há dificuldades de aprendizagem relacionadas à discalculia, estas devem ser 

identificadas nas séries inicias, pois as crianças apresentam dificuldades em 

relacionar termo a termo; associar símbolos visuais aos números; contar; aprender 

sistemas cardinais e ordinais; realizar operações aritméticas; entender a significação 

dos sinais básicos da matemática como: adição, subtração, multiplicação, divisão e 

igualdade. Além destes, apresentam outras dificuldade tais como: ordenar números; 

lembrar operações básicas, tabuadas; sequências; entender unidades de medidas; 

relacionar o valor de moedas, entre outros (FONSECA, 1995). 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

A escola é um ambiente repleto de pessoas diferentes, essa diversidade pode 

ser cultural, econômica, social, de gênero ou aprendizagem, na sala de aula é possível 

observar claramente a diversidade em estilos e formas de aprendizagem. A partir 

dessa realidade é evidente a presença de alunos com diversas dificuldades de 

aprendizagem no contexto escolar.  

De acordo Almeida (2006):  

 

“Falar de dificuldade em Matemática é simples quando dizem que se trata de 
uma disciplina complexa e que muitos não se identificam com ela. Mas essas 
dificuldades podem ocorrer não pelo nível de complexidade ou pelo fato de 
não gostar, mas por fatores mentais, psicológicos e pedagógicos que 
envolvem uma série de conceitos e trabalhos que precisam ser desenvolvidos 
ao se tratar de dificuldades em qualquer âmbito, como também em 
Matemática” (ALMEIDA, 2006). 

 

Para Romagnoli (2008) as dificuldades de aprendizagem afetam parte das 

crianças, estas dificuldades podem ser de diferentes formas e níveis, as quais 

necessitam de atendimento adequado já que... 
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“... as dificuldades de aprendizagem podem ser classificadas de variadas 
formas, a mais relevante é relacionada à base cognitiva subjacente a uma 
dificuldade, pois a intervenção procura afetar o funcionamento cognitivo, a 
avaliação apresenta um perfil das potencialidades dentro dos domínios 
relevantes do funcionamento cognitivo” (ROMAGNOLI, 2008). 

 

Atualmente os problemas emocionais, são responsáveis por grande parte das 

dificuldades de aprendizagens, já que o comportamento das crianças e adolescentes 

geralmente é: nervosos, desatentos, desorganizados, irresponsáveis entre outros. 

Assim, com esses comportamentos o emocional das crianças fica muito instável, 

refletindo então no processo de aprendizagem (FONSECA, 1995). 

Além dos comportamentos já característicos a falta de estimulação adequada, 

métodos de ensino inadequados, problemas emocionais, falta de maturidade são 

causas de dificuldades na aprendizagem (MORAES, 1986).  

 A aprendizagem buscar utilizar todos os recursos da criança, tais como os 

interiores (hereditariedade) ou exteriores (meio), a fim de garantir uma adaptação 

psicossocial eficiente considerando a multiplicidade de fatores como: neurobiológicos, 

socioculturais e psicoemocionais, íntima e dialeticamente relacionados com a 

adaptação favorável (VASCONCELOS, 2004). 

Para Morais (1986) quando a criança começa a sentir dificuldades para 

acompanha as atividades na escola ou em casa são necessárias um diagnóstico para 

detectar as causas do não aprender, já que as dificuldades de aprendizagem podem 

refletir numa autoestima negativa. 

Garcia (1998) afirma que dificuldade de aprendizagem em matemática, são 

dificuldades significativas no desenvolvimento das habilidades relacionadas à 

matemática. 

Para Romagnoli (2008): 

 

“Todos estes fatores levam a criança ao confronto direto com a dificuldade de 
calcular e a necessidade de compreender a matemática como um todo. Para 
que possa conviver com os outros alunos em sala de aula, sem 
diferenciações de ensino, os educadores devem estar preparados para 
diagnosticar e orientar esses indivíduos, observando suas características e 
seus comportamentos dentro do ambiente escolar” (ROMAGNOLI, 2008). 

 

Segundo Garcia (1998) além das dificuldades na área da matemática, há 

dificuldades dos transtornos de desenvolvimento da matemática vão incidir em 

diversas atividades. 
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“Estas incluem habilidades ‘lingüísticas’ (como a compreensão e o emprego 
da nomenclatura matemática, a compreensão ou denominação de operações 
matemáticas e a codificação de problemas representados com símbolos 
matemáticos), habilidades ‘perceptivas’ (como o reconhecimento ou a leitura 
de símbolos numéricos ou sinais aritméticos, e o agrupamento de objetos em 
conjuntos), habilidade de ‘atenção’ (como copiar figuras corretamente nas 
operações matemáticas básicas, recordar o numero que ‘transportamos” e 
que devemos acrescentar a casa passo, e observar os sinais das operações) 
e as habilidades “matemáticas’ (como o seguimento das sequências de cada 
passo nas operações matemáticas, contar objetos e aprender as tabuadas 
de multiplicar)” (GARCIA, 1998). 

 

Romagnoli (2008) afirma as dificuldades refletem nas relações cotidianas 

como entre o indivíduo e o espaço que o mesmo ocupa, as principais dificuldades são: 

organização espacial; auto-estima; orientação temporal; memória e memorização; 

habilidades sociais; linguagem/leitura e a impulsividade. 

 

DIAGNÓSTICO DA DISCALCULIA 

Para Romagnoli (2008): 

 

“... as primeiras dificuldades que as crianças apresentam na idade escolar 
têm relações diretas com os primeiros conceitos matemáticos: conceito de 
número, seriação numérica, escalas, operações, cálculo mental e problemas“ 
(ROMAGNOLI, 2008). 

 

Ao diagnosticar o motivo do atraso no rendimento escolar da criança, surge a 

possibilidade do professor promover soluções e o melhor atendimento possível para 

tais dificuldades de aprendizagem. Com exemplo: colocar a criança na frente da 

classe, proporcionar tempo extra para fazer sua tarefa, além disso, mudanças 

frequentes de escolas e professores também podem ser boas (FONTANA, 1991) 

Romagnoli (2008) estudou sobre a discalculia, destacaram sintomas 

potenciais da discalculia, que podem facilitar a detecção e o acompanhamento de 

crianças com discalculia, tais como: dificuldades em conhecer números e sinais 

básicos, de diferenciar o esquerdo e o direito (lateralidade); falta de senso de direção 

(norte, sul, leste e oeste); inabilidade de dizer qual de dois números é o maior e menor; 

dificuldade com tabelas de tempo e aritmética mental; dificuldade nos temas sobre 

lógica e níveis elevados; dificuldade com tempo conceitual e elaboração da passagem 

do tempo; dificuldade com tarefas diárias, como dias da semana e ler relógios 

analógicos; dificuldade mental de estimar a medida de um objeto ou distância; 
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inabilidade de apreender e recordar conceitos matemáticos, regras, fórmulas, e 

seqüências matemáticas; dificuldade de manter a contagem durante jogos; dificuldade 

nas atividades que requerem processamento de sequências e operar calculadora 

devido às dificuldades no processo da alimentação nas variáveis, entre outras 

dificuldades. 

 Johnson & Myklebust (1987), afirma criança com discalculia é incapaz de: 

visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior; conservar a quantidade: 

não compreender que 1 quilo é igual a quatro partes de 250 gramas; sequenciar 

números, bem como identificar antecessor e sucessor; classificar números; 

compreender os sinais os sinais básicos da matemática; montar e resolver operações 

básicas da matemática; entender os princípios de medida; entre outras situações 

básicas da matemática. 

 Há diversas causas para as dificuldades provenientes da discalculia. As 

Neurológicas, que estão associadas a lesões do supramarginal e os giros angulares, 

na junção dos lóbulos temporais e parietal do córtex cerebral, a discalculia pode ter 

nesta complexa disfunção a sua causa; e o déficit de memória. Além da memória curta 

reduzida, já que não conseguem lembrar-se de cálculos simples e desordem 

hereditária ou congênita (GARCIA, 1998). 

Intervir nos hábitos para minimizar os efeitos da discalculia é fundamental 

para o processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, o trabalho de intervenção 

envolve aspectos da realidade escolar como a qualidade do relacionamento entre o 

professor e o aluno na sala de aula, as formas de transferência de conteúdos 

pedagógicos e as situações de ensino-aprendizagem. Além do vínculo aluno e 

professor, a família é fundamental no processo educacional, como exemplo o histórico 

pessoal e escolar da criança, bem como a concepção da escola transmitida da família 

para a criança com discalculia (FERNANDES; RIBEIRO, 2009). A família deve estar 

ciente, conhecer e proporcionar o acompanhamento adequado das dificuldades de 

seus filhos (ZORZAN, 2001).  

A mudança no ambiente escolar para atender alunos com discalculia é 

garantido por lei, já que Lei 9394/96, garante que todos os alunos com dificuldade de 

aprendizado ou deficiência devem ser incluídos na rede regular de ensino, 

assegurando a igualdade de direitos e oportunidades educacionais para todos os 

alunos (BRASIL/LDB, 1996). 
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INCLUINDO ALUNOS COM DISCALCULIA NA REDE REGULAR DE ENSINO 

O ambiente escolar, é repleto de alunos com diversas dificuldades de 

aprendizagem, há dúvidas a respeito de quais métodos são indicados, na busca de 

incluir todos os alunos no ensino regular e melhorar a qualidade do ensino 

(FONSECA, 1995).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC) tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e dificuldades de 

aprendizagens nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para 

promover respostas às necessidades educacionais especiais.  

Segundo Santos (2012) a educação escolar tem por fundamento atender a 

todos, mesmo quando há necessidade de adaptar a estrutura escolar e as práticas de 

ensino a cada criança, uma vez que as diferenças humanas são naturais. 

 O profissional da educação, este deve estar disposto para trabalhar com 

alunos que apresentam as dificuldades de aprendizado. Uma vez que estarão 

acompanhando e influenciando na sala de aula o cotidiano dos alunos, suas 

dificuldades e desenvolvimento obtido, todo comportamento visualizado deve ser 

informado para os pais e equipe pedagógica para facilitar o processo de inclusão do 

aluno (MUZETTI, VINHAS, 2011). 

As tecnologias devem ser utilizadas como aliados do processo de ensino e 

aprendizagem, sendo considerado como um dos agentes de transformação da 

sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de produção e por suas 

conseqüências no cotidiano das pessoas (PCN’s, 1998). 

A partir disso, os PCN’s de Matemática afirmam que... 

 

“Os jogos 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 e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas” (PCN’s, Matemática, 1998). 

 

Silva (2008), afirma que através da utilização de jogos, brincadeiras e a 

matemática, o professor pode ambientalizar os alunos a fim de compreender e 

familiarizar-se com a linguagem e atividades matemáticas. A partir disso, é possível 

promover ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos do cotidiano do 

aluno com a linguagem matemática formal, promovendo a oportunidade de escrever 
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e entender o vocabulário matemático. Bem como, desenvolver habilidades 

matemáticas como a formulação e resolução de problemas matemáticos. 

Contextualizar é importante para a aprendizagem, então é fundamental a 

utilização de artifícios de aprendizagens como a situação-problema. Com isso 

promove o desenvolvimento do raciocínio, interpretação de informações e a tentativa 

de resolução (SILVA, 2008). 

De acordo com Silva & Nakao (2012)o uso das tecnologias digitais como: uso 

do computador, internet, vídeos, slides, CD, comunidades virtuais, correio eletrônico, 

televisão, favorecem o aprendizado. Entretanto, o educador deve ser o mediador 

desta inclusão bem como, das formas corretas do uso das tecnologias a fim de 

planejar e delimitar o uso desta como forma de filtro de informações e uso correto para 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem. 

Na sua pesquisa Romagnoli (2008) sugere ações a serem colocadas em 

práticas para facilitar o processo de ensino de alunos com discalculia:  

 Não forçar o aluno a fazer as lições quando estiver nervoso; 

 Explicar suas dificuldades e diga que está ali para ajudá-lo a superá-las; 

 Proponha jogos didáticos na sala de aula; 

 Não corrija as lições com canetas vermelhas ou lápis, para não chamar tanto a 

atenção; 

 Procure usar situações concretas na resolução dos problemas. 

De acordo com a Associação Brasileira de Discalculia (ABD) é importante que 

professores auxiliam no processo de aprendizagem de alunos com discalculia, assim 

o professor deve permitir (SILVA, 2008). 

 Uso de calculadora e tabela de tabuada;  

 Uso de caderno quadriculado;  

 Nas avaliações, as questões devem ser claras e diretas, reduzindo-se ao mínimo 

o número de questões, e quanto possível um tutor para a verificação da compreensão 

do enunciado das questões;  

 Estabelecer critério diferente de alunos que não apresentam a discalculia; 

 Quando possível realizar avaliação oral; 

 Moderar na quantidade dos deveres de casa, priorizando a repetição; 

 Incentivar a visualização do exercício com imagens; 

 Ter em mente que, para o discalcúlico, nada é óbvio, como é para os demais 

alunos. 
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Para Stevens & Rosenshine (1981, apud Fletcher 2009), o ensino diferenciado 

em habilidades em matemática é possível e deve apresentar algumas características 

tais como: a instrução ocorre em grupos direcionados pelo professor; tem um foco de 

aprendizagem e considerar as necessidades de cada estudante individualmente. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi iniciada com a pesquisa bibliográfica sobre o tema discalculia. 

Após estudos teóricos realizou-se a observação na sala de aula, para a verificação 

das dificuldades e comportamento do aluno com discalculia. 

A observação ocorreu nas aulas de Matemática, de um aluno com discalculia 

da 1ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual Frentino Sackser, na cidade 

Marechal Candido Rondon, Paraná. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O professor é fundamental no processo de atendimento ao aluno com 

discalculia, essa observação ficou evidente, já que estes são responsáveis em orientar 

e incluir o aluno com discalculia na rede regular de ensino promovendo o seu 

desenvolvimento. A pesquisa bibliográfica foi primordial para compreender através 

das observações em sala de aula e, envolver da melhor forma o aluno com dificuldade 

de aprendizagem em matemática. 

Em relação ao comportamento dos alunos com dificuldade em matemática, 

verificou-se que a atenção especial e adequada para este aluno é fundamental para 

promover seu desenvolvimento em matemática.  

A principal dificuldade observada foi em relação à compreensão da linguagem 

matemática, como em símbolos, regras matemáticas, sequências determinadas, na 

diferenciação de formas, tamanhos, quantidades, comprimentos, entre outros. 

Segundo Bernardi & Stobaus (2011): 

 

“ Atenta-se para a necessidade do desenvolvimento de um sistema educativo 
mais equitativo, com um olhar educacional inclusivo que atenda à diversidade 
das características, interesses, potencialidades e necessidades de todos os 
seus educandos. Ao conceber que a escola deve ser um espaço preparado 
para atender as necessidades educativas específicas dos estudantes e 
promover o seu desenvolvimento integral, não haverá mais espaço para o 
fracasso, o insucesso, o sentimento de incompetência, a repetência, a fuga 
da escola e a exclusão social” (BERNARDI; STOBAUS, 2011). 
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 Observou-se também a importância e precisão de intervenções adequadas, 

utilizando-se de estratégias para minimizar as dificuldades para discalcúlico, como 

inclusão de atividades diferenciadas estimulando o interesse e a participação, tais 

como jogos, brincadeiras, instrumentos tecnológicos, elaboração de situações 

problemas. 

 

CONCLUSÃO 

Após compreensão da literatura e observação em sala de aula, conclui-se que 

é possível incluir aluno com discalculia no ensino regular nas aulas de matemática, 

entretanto professores e gestão pedagógica devem estão preparados e dispostos a 

realizar a inclusão e atendimento adequado a este aluno. 

Por meio da pesquisa, produzi conhecimentos sobre a discalculia, bem como 

das dificuldades de aprendizagem apresentadas no ambiente escolar, focando para a 

matemática. Ficando evidente a importância do papel do professor no contexto escolar 

e reflexo no processo de ensino e aprendizagem de alunos com ou sem dificuldades 

de aprendizagens. 

Para Bernardi & Stobaus (2011) as dificuldades de aprendizagem: 

 

“... os problemas na aprendizagem de Matemática que são apontados em 
todos os níveis de ensino, de geração a geração a Matemática ocupa o posto 
de disciplina mais difícil e odiada, o que torna difícil sua assimilação pelos 
estudantes. Por isso, antes de falar em dificuldades de aprendizagem em 
Matemática é necessário verificar se o problema não está no currículo ou na 
metodologia utilizada“ (BERNARDI; STOBAUS, 2011). 

 

 Assim, conclui-se que é importante buscar conhecimento a cerca das 

dificuldades de nossos alunos, a fim de provocar um melhor atendimento para reduzir 

as dificuldades e facilitar a aprendizagem. Ações devem ser realizadas para 

complementar o processo de ensino e aprendizagem tais como: estar preparados para 

receber alunos com dificuldades de aprendizagem, mudança na forma de atuação e 

intervenção frente a alunos com dificuldades de aprendizagem, em específico aluno 

com discalculia.   
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