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33Discalculia

Quando 2+2 não são 4

 
A. Sanguinetti Fernández e J. M. Serra Grabulosa

Ao finalizar o capítulo, o aluno será capaz de: 

 � Conhecer as características principais e as bases neurobiológicas da discalculia.

 � Compreender a relevância do diagnóstico diferencial e a comorbidade da discalculia 
com outros transtornos do neurodesenvolvimento, como a dislexia.

 � Aproximar-se de algumas ferramentas utilizadas para o diagnóstico da discalculia.

 � Aprender a desenvolver uma intervenção apropriada, levando em consideração as 
características próprias do transtorno e as particularidades de cada caso.

 � Interessar-se por ampliar a investigação atual acerca das dificuldades em aprendiza-
gem de cálculo e de processamento numérico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

 � INTRODUÇÃO

Ladislav Kosc propôs, em 1974, o termo 
discalculia do desenvolvimento para se referir 
a um transtorno específico que cursa com 
dificuldades no processamento numérico e 
cálculo e que geralmente se manifesta em 
crianças com uma capacidade intelectual 
normal e nível educativo adequado. Tem 
uma base neurobiológica e provavelmente 
também genética, ainda que não tenham 
sido identificados padrões genéticos de ris-
co.

Apesar dos estudos epidemiológicos rea-
lizados em diversos países assegurarem que 
sua prevalência é equivalente a da dislexia 
(Shalev, 2004), em nossa prática diária ob-
serva-se que o diagnóstico de discalculia é 
menos frequente. Apareceria igualmen-
te em meninas e meninos, embora alguns 

clínicos franceses considerem que as difi-
culdades em cálculo são mais habituais em 
mulheres. Mesmo que a discalculia possa se 
apresentar de forma pura, tende a se mani-
festar comórbida a outros transtornos do 
neurodesenvolvimento. O fato é que para 
resolver qualquer exercício de cálculo são 
recrutadas múltiplas funções cognitivas, 
razão pela qual se diz que o cálculo é uma 
habilidade multifatorial: atuam, em menor 
ou maior grau, para solucioná-lo, a atenção, 
a memória, a linguagem e a percepção visu-
al. Segundo diferentes estudos, a discalculia 
está associada a outros transtornos como a 
dislexia (17%), ou o transtorno de deficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH) (26%) e 
a algumas alterações cromossômicas como 
a fenilcetonúria, a síndrome do X frágil e 
a síndrome de Turner (Shalev, 2004). Des-
ta maneira, em um recente artigo revisado, 
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realizado por um grupo de pesquisadores de 
seis países, foi proposta a diferenciação entre 
a discalculia primária e a secundária a outros 
transtornos (Kaufmann et al., 2013).

Os estudos realizados até o momento in-
dicaram que na discalculia há uma alteração 
do sentido numérico (em inglês, numerosi-
ty), uma habilidade inata que, desde as pri-
meiras etapas do desenvolvimento (inclusive 
em bebês), permite quantificar os elementos 
ao nosso redor, o que proporciona a possi-
bilidade de calcular aproximadamente um 
número de objetos e distinguir entre “mui-
tos” e “poucos” (Cordes e Brannon, 2008). 
É uma habilidade que compartilhamos com 
outras espécies, como aves, anfíbios e ma-
míferos (Beran, 2008).

Aparentemente, nascemos com uma sé-
rie de competências quantitativas “básicas” 
ou primárias sobre as quais se constrói mais 
tarde um conjunto de capacidades numéri-
cas “complexas” ou “aprendidas”. O sentido 
numérico é uma delas, e consiste, como dis-
semos, em perceber um conjunto ou quan-
tidade sem a necessidade de “contar”, por 
exemplo, através de subitizing (termo anglo-
-saxônico que alude à forma mais primitiva 
e rápida de contar, mas que só é eficaz quan-
do a amostra é pequena, com até cinco ele-
mentos) ou a partir de estimativa (calcular 
aproximadamente o número de elementos 
em um conjunto, eficaz quando a amostra é 
grande, mas não tão precisa quanto a nume-
ração ou a contagem).

O sentido numérico inato é fundamen-
tal, já que é ponto de partida para o desen-
volvimento posterior da aprendizagem nu-
mérica. Outras habilidades, como associar 
números com palavras, fazer a grafia de uma 
quantidade, ler e traduzir números de uma 
representação à outra (exemplo: “trinta e 
sete” = “37”), são competências que devem 
ser adquiridas. A contagem ou a numeração 
vai se desenvolvendo e se automatizando 
gradualmente (Quadro 33-1).

Elegemos o caso de Pablo porque é o 
perfil de criança que se encontra com maior 
frequência na consulta, dado que, além da 
discalculia, apresenta também dificuldades 

atencionais. Como já apontamos, o cálculo 
é uma habilidade multifatorial e poucas ve-
zes se observa um deficit isolado. Por outro 
lado, por ser uma criança de oito anos, está 
em tempo para melhorar notavelmente as 
dificuldades, sendo possível mostrar os as-
pectos do diagnóstico e da intervenção.

 � DESCRIÇÃO GERAL DO CASO. 
COM DEZ DEDOS, NÃO TENHO O 
SUFICIENTE

Antecedentes: entrevista com os pais

Pablo compareceu à consulta com oito 
anos e seis meses, enquanto cursava o ter-
ceiro ano do ensino fundamental em uma 
escola situada na cidade de Barcelona. O 
motivo principal estava em dificuldades 
atencionais em geral e na aprendizagem da 
matemática em particular.

Pablo era o mais velho de seus irmãos. 
A gestação e o parto transcorreram den-
tro da normalidade; não houve consumo 
de substâncias psicoativas durante a etapa 
gestacional nem enfermidades notáveis. 
O desenvolvimento motor e linguístico 
durante a primeira infância também foi 
normal. Sempre foi sociável e relaciona-se 
fácil com outras crianças de sua idade. As 
dificuldades em habilidades numéricas fo-
ram detectadas já desde pequeno dentro do 
âmbito familiar, quando observavam que 
Pablo não contava bem, não se lembrava 
de quantidades, ou ainda não demonstra-
va interesse algum pelos números. Na pri-
meira infância, é frequente que surja uma 
predileção por números e quantificação 
das coisas, começando com o interesse pela 
própria idade.

Já no primeiro ano do ensino funda-
mental, era custoso a Pablo realizar tarefas 
com os cálculos aproximados, discriminar 
onde havia “muito” ou “pouco” ou enten-
der quando algo era muito caro ou muito 
pesado. Ele apresentava muitas dificuldades 
para realizar operações de cálculos mental 
muito simples e esquecia com rapidez os 
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Quadro 33-1. Neurobiologia da discalculia

 � Onde reside o sentido numérico? Que parte 
do cérebro se encarrega do processamento 
numérico e do cálculo? A resposta a essas 
perguntas ainda não está determinada, po-
rém todos os estudos realizados até o mo-
mento parecem indicar que diferentes regi-
ões parietais e pré-frontais contribuem de 
maneira significativa para a função numérica, 
e estão alteradas na discalculia (Serra-Grabu-
losa et al., 2010).

 � Uma região chave para o sentido numérico e 
o processamento numérico em geral parece 
ser o sulco intraparietal bilateral, cuja ativação 
foi comprovada em todas as atividades nu-
méricas tanto em crianças como em adultos 
(Cantlon et al., 2006). Assim, foi confirmado 
que esta região é o substrato neural da nume-
rosidade e a responsável pelo sentido numé-
rico desde os primeiros estágios do desenvol-
vimento (Cohen-Kadosh et al., 2011). Porém, 
ainda que seja uma estrutura chave, o sulco 
intraparietal não seria o único implicado. No 
mesmo lóbulo parietal são recrutadas outras 
áreas, como, por exemplo, a circunvolução 
angular esquerda (Grabner et al., 2009), que 
é ativada em tarefas relacionadas com a lin-
guagem escrita e a memória verbal imediata. 
Ela intervém em tarefas de cálculo com com-

ponente linguístico, como a multiplicação, e 
apoia a representação cerebral não semântica 
das quantidades (processar o dígito “4” sem 
associá-lo com uma quantidade numérica de-
terminada), junto com a circunvolução fusifor-
me (Price e Ansari, 2011) (Fig. 33-1).

 � Outras regiões do lóbulo parietal intervêm 
em diversas tarefas vinculadas com o proces-
samento numérico. A parte superior poste-
rior, relacionada com tarefas visuoespaciais 
e de memória operacional espacial, é asso-
ciada com processos atencionais durante 
a resolução do cálculo, como, por exemplo, 
em tarefas de comparação numérica, cálcu-
lo aproximado, subtração, etc. (Kaufmann et 
al., 2008). Por outro lado, a região pré-fron-
tal colabora com a circunvolução angular na 
recuperação de fatos aritméticos (Jost et al., 
2011), identifica e corrige os erros (Menon et 
al., 2002) e realiza tarefas de memória ope-
racional e de foco da atenção em tarefas nu-
méricas. Os circuitos frontosubcorticais tam-
bém contribuem nas tarefas de cálculo mais 
complexas. Para finalizar, em estudos mais 
recentes, foi evidenciado que áreas como a 
ínsula anterior esquerda e o córtex cerebelar 
participam da recuperação de fatos numéri-
cos (Zago et al., 2001).

Figura 33-1. Imagens de ressonância magnética cerebral adquiridas em T1, em que pode ser observada 
a localização do sulco intraparietal (A), a circunvolução angular (B) e a circunvolução fusiforme (C).

conceitos aparentemente aprendidos. Fora 
do horário escolar, dedicava muito tempo a 
tentar melhorar seu desempenho nas habili-
dades matemáticas, já que, além da ajuda que 
a mãe proporcionava em casa, também fazia 
um treinamento diário em uma escola espe-
cífica. Pablo mostrava indícios de discalculia 
(Quadro 33-2). Embora fosse um menino 

disperso, suas características comportamentais 
não estavam entre as principais preocupações.

A investigação neurológica teve um resul-
tado normal. A partir da avaliação neuropsi-
cológica foi possível detectar alterações, já que 
ela afere com detalhes as funções cognitivas 
que estão afetadas neste transtorno (Quadro 
33-3).

A B C
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Histórico escolar

Durante a etapa de educação infantil, as 
dificuldades estavam centradas no âmbito 
da atenção. A partir do terceiro ano deste 
ciclo, começaram a se tornar mais eviden-
tes os problemas com alguns aspectos do 
processamento numérico. Em discrepância 
com seus colegas de sala, era difícil contar 
até dez sem confundir-se, e cometia erros 
inclusive quando utilizava os dedos.

No primeiro ano do ensino fundamen-
tal tornaram-se mais frequentes as adver-
tências dos professores, que atribuíram as 
dificuldades na área de matemática à falta 
de motivação e esforço. Notavam que ele 
apresentava maior dificuldade para inte-
riorizar o conhecimento numérico de pe-
quenas quantidades (identificar até cinco 
elementos sem ter que contá-los), assim 
como, em geral, tudo que era relacionado 
com o sistema numérico, aspectos que os 
outros alunos já haviam adquirido durante 
a etapa infantil.

Com o passar do tempo, as dificuldades 
na área de cálculo se tornaram mais evi-
dentes. Ao finalizar o segundo ano do ensi-
no fundamental, todas as crianças da classe 
sabiam resolver somas e subtrações. Pablo, 
por sua vez, não conseguia solucionar cor-
retamente uma soma, e menos ainda uma 

Quadro 33-2. Sinais de alerta diante a possibilidade de discalculia

 � Suspeita-se de discalculia, em geral, quan-
do há uma defasagem evidente entre o 
quociente intelectual e o processamento 
numérico esperado para a idade e, em par-
ticular, quando a criança mostra algum dos 
seguintes sinais:

- Utiliza os dedos para contar.
- Tem muita dificuldade para contar de for-
ma inversa.
- É muito complicado fazer cálculos aproxi-
mados.
- É difícil manipular números grandes, como 
centenas ou milhares.
- Apresenta problemas para saber qual ope-
ração deve ser aplicada para resolver um 
problema.

- É muito difícil memorizar tabuadas, po-
dendo esquecê-las de um dia para o outro.
- Tem erros de transcrição, por exemplo, ao 
escrever números ditados.
- Geralmente dedicam muito tempo e esfor-
ço para realizar as tarefas na área de mate-
mática, mas sem obter resultados positivos.
- À medida que o tempo passa, é frequente 
que se manifeste ansiedade ou bloqueio 
para as tarefas matemáticas, já que há sen-
sação de fracasso.

 � Quando vários desses sinais aparecem si-
multaneamente, recomenda-se buscar um 
especialista para que se estabeleça uma 
avaliação e seja instaurado um programa 
de intervenção específico.

subtração. Realmente, parecia que não as 
entendia. Quanto a outras áreas acadêmi-
cas, o desempenho era bom. Desta manei-
ra, os relatórios do segundo ano do ensino 
fundamental davam ênfase para o baixo 
rendimento nas áreas matemáticas, com 
deficits em tarefas de numeração e nas gra-
fias dos números: errava o valor posicional 
dos números, bem como a decomposição 
dos mesmos era difícil, não diferenciava 
unidades e dezenas, não havia assimilado 
o mecanismo da subtração, tinha pouca 
agilidade com cálculo mental e era difícil 
interpretar e raciocinar os enunciados dos 
problemas.

Hipótese diagnóstica

Desde o início tivemos uma suspeita diag-
nóstica dupla: por um lado, existiam dificul-
dades atencionais, que seguramente eram um 
obstáculo, de certo modo, na aquisição de 
novos conhecimentos e por outro lado eram 
claros os problemas nas tarefas numéricas.

Efetuamos uma revisão detalhada de to-
dos os relatórios escolares desde o início da 
etapa infantil, observamos seus cadernos e 
fizemos um inquérito exaustivo sobre as di-
ficuldades que ele apresentava, com o obje-
tivo de estabelecer um diagnóstico diferen-
cial correto.
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Quadro 33-3. Processo de avaliação para o diagnóstico correto da discalculia

 � Devido às diversas funções que são recru-
tadas no processamento numérico, bem 
como a ausência de critérios claros, o diag-
nóstico da discalculia não é uma tarefa fá-
cil. Tal como na dislexia, trata-se de raciocí-
nio clínico: é necessário obter informações 
exaustivas sobre a criança e conduzir um 
estudo neuropsicológico para determinar 
as funções cognitivas alteradas e preserva-
das, conhecer seu processamento numéri-
co, detectar a presença de possíveis defi-
cits associados e elaborar um diagnóstico 
diferencial. Assim, não é possível estabele-
cer um diagnóstico de discalculia adminis-
trando somente provas de cálculo. 

 � As técnicas de neuroimagem, eletroence-
falograma e outros exames médicos não 
são indicados no diagnóstico deste tipo de 
transtorno; sua utilidade limita-se à investi-
gação (Sans, 2008).

 � O diagnóstico clínico será constituído por:
- Anamnese, com ênfase especial nos ante-
cedentes familiares e pessoais de dificulda-
des de aprendizagem. Recomenda-se pedir 
aos progenitores todos os relatórios escola-
res que tenham, desde a etapa infantil.
- Investigação neurológica, que inclua as-
pectos como o fenótipo, que pode elucidar 
distintas afetações em que a discalculia é 
frequente (como a síndrome alcoólica fetal, 
síndrome de Turner, etc).

- Avaliação neuropsicológica completa para 
a investigação das funções cognitivas que 
são responsáveis pela integridade ou alte-
rações relacionadas à aprendizagem. No 
caso da discalculia, é fundamental utilizar 
material específico que avalie o cálculo e 
o processamento numérico. Se medirmos 
unicamente a capacidade de calcular ope-
rações básicas, é muito provável que não 
se detecte muitas pessoas com discalculia, 
já que estas, caso estejam bem treinadas, 
são capazes de resolver mecanicamente as 
operações. Em vez disso, onde há realmen-
te dificuldade é na habilidade inata, que 
implica o processamento numérico. Desta 
forma, é necessário investigar de maneira 
específica:

   Δ O mecanismo de contar.
   Δ A capacidade de numerar pontos.
   Δ O sistema decimal (base 10).
   Δ Os processos de transcodificação nu-

mérica.
   Δ O conhecimento dos sinais aritméticos.
   Δ A comparação de magnitudes.
   Δ O cálculo mental e escrito: exato e apro-

ximado.
   Δ A integridade da linha numérica mental.
   Δ A estimativa perceptiva de quantidades.
   Δ A resolução de problemas com enun-

ciado verbal.

 � TER UM DIAGNÓSTICO

Avaliação neuropsicológica

Na investigação neuropsicológica, avalia-
ram-se todas as áreas cognitivas implicadas 
na aprendizagem e, em particular, no cál-
culo. Além disso, foram entregues diversas 
escalas de comportamento para a família e 
para a escola, com a finalidade de obter in-
formações sobre a atitude de Pablo frente a 
cada situação de aprendizagem.

Durante a avaliação, Pablo mostrou-se 
motivado e colaborativo. Nas provas nu-
méricas e de cálculo, foi mais difícil manter 
essa motivação, já que exigiam um esforço 
importante e ele se cansava com rapidez. 

Ainda assim, foi possível administrar todos 
os testes programados.

Capacidade intelectual

A capacidade intelectual geral foi avaliada 
através da Escala Wechsler de inteligência 
para crianças-IV (WISC-IV). Os resultados 
obtidos estavam dentro da normalidade, in-
clusive com algumas pontuações acima da 
média. O índice mais afetado era correspon-
dente à memória operacional, estritamente 
relacionado com as funções atencionais e 
executivas. Esse índice é composto por três 
subtestes com conteúdo numérico. Algu-
mas crianças com discalculia podem falhar 
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nessas provas por este motivo. A pontuação 
normal obtida no subteste Aritmética foi 
atribuída à base mecânica que apresentam 
essas operações, já que Pablo era uma crian-
ça bem treinada em cálculo. Por outro lado, 
raciocinar quantidades era mais difícil para 
ele (Tabela 33-1).

Funções atencionais e executivas

Para avaliar as funções atencionais, foi 
utilizada a versão espanhola do Test de per-
cepción de diferencias (CARAS-R) e o Test 
de ejecución continua de Conners, versión 5 
(Conners Continous Performance Test II, CP-
T-II V.5).

Com o CARAS-R, avaliou-se tanto a 
atenção seletiva quanto a sustentada, com 
resultados normais, ainda que levemente 
inferiores em atenção sustentada. Pablo não 
cometeu erros de impulsividade. No CPT-
-II, mostrou sinais de inatenção compatíveis 
com deficit de atenção.

O resultado obtido nos levou a pensar 
que Pablo, efetivamente, apresentava certas 
dificuldades atencionais que poderiam estar 
interferindo em sua aprendizagem. No en-
tanto, percebemos que essas alterações eram 
independentes das dificuldades específicas 
que manifestava no processamento numé-

rico e no cálculo. Em relação ao possível 
diagnóstico de TDAH, dada a discrepância 
nos resultados dos testes selecionados, fez-se 
necessário avaliar os resultados desses tes-
tes em conjunto na investigação realizada. 
Essa avaliação global descartou esse diag-
nóstico, ainda que as dificuldades atencio-
nais detectadas recomendassem o estabele-
cimento de um acompanhamento e uma 
posterior avaliação.

Funções visuoconstrutivas  
e visuoperceptivas

Para avaliar as funções visuoconstruti-
vas, além de considerar a pontuação ob-
tida no subteste Cubos da WISC-IV, uti-
lizou-se o teste Figura Complexa de Rey, 
em que a criança realizou a reprodução de 
forma muito assertiva e dentro do tempo 
adequado. 

Memória

Dois instrumentos foram selecionados 
para avaliar a memória: um para avaliar a 
memória visual, a partir da etapa de repro-
dução de memória do teste Figura comple-
xa de Rey, e outro para avaliar a memória 
verbal associativa, para o que se elegeu o 

Tabela 33-1. Resultados de Pablo na Escala Wechsler de inteligência para crianças-IV (WISC-IV)
Subteste Ponto Ponderado Índice Resultado

Semelhanças 14 Compreensão verbal 118: médio-superior

Vocabulário 15

Compreensão 10

Cubos 14 Organização perceptual 112: médio-superior1

Conceitos figurativos 11

Raciocínio Matricial 11

Dígitos 4 Memória Operacional 68: muito inferior
Sequência de números e letras 6

Aritmética 12

Códigos 9 Velocidade de  
processamento

107: médio

Procurar Símbolos 13

Desempenho geral Quociente intelectual global 116: médio-superior

1 N.T.: o resultado foi classificado originalmente pelos autores como médio, no entanto, consideramos a classificação 
de desempenho em 112 como médio-superior, a partir de referencial teórico utilizado para tradução.
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subteste Memória de pares do Teste de me-
mória e aprendizagem (TOMAL). Ambos 
os resultados estavam dentro da normali-
dade.

Leitura e escrita

Utilizou-se o Teste de análise de leitura e 
escrita, versão catalã (TALEC). O desempe-
nho de Pablo em testes de leitura mecânica 
(letras, sílabas, palavras e texto) foi conside-
rado normal para seu ano escolar. Em leitura 
compreensiva, o resultado foi inferior, encon-
trando-se um ano abaixo do correspondente. 
No ditado, houve erros de ortografia arbitrá-
ria, ainda que não significativos. A grafia foi 
correta tanto para cópia como para ditado.

O resultado obtido neste teste indicou que 
Pablo era capaz de assimilar com normalida-
de o processo de leitura e escrita e levou a 
descartar qualquer possibilidade de transtor-
no específico associado, como dislexia.

Capacidades numéricas

As capacidades numéricas foram avaliadas 
mediante diferentes testes com a finalidade 
de identificar em que aspectos do processa-
mento numérico e do cálculo havia dificul-
dades. Na discalculia, há falhas em aspectos 

básicos do processamento numérico, como a 
própria compreensão dos números e a rela-
ção entre eles. Geralmente, quando a criança 
com discalculia é treinada intensamente em 
tarefas de cálculo (aulas de revisão, progra-
mas de reforço, etc.), o nível de cálculo es-
crito pode estar bem acima do nível geral do 
processamento numérico, acobertando suas 
verdadeiras dificuldades.

A avaliação que realizamos em Pablo incluiu 
a utilização de três provas: o Teste para o diag-
nóstico das competências básicas em matemá-
tica (TEDI-MATH) para os aspectos básicos 
de compreensão numérica; o fator numérico 
e os problemas numéricos-verbais da Bateria 
de aptidões diferenciais e gerais (BADyG-E2) 
para investigar a lógica e resolução de proble-
mas fornecidos verbalmente, e a Wide Range 
Assessment Test (WRAT), que, ainda que não 
seja validada na Espanha, auxiliou na identi-
ficação de dificuldades procedimentais no cál-
culo escrito. Atualmente, essa prova é substitu-
ída pelo subteste Desempenho aritmético das 
Escalas de aptidões intelectuais (British Ability 
Scales, BAS-II), recém-lançada na Espanha.

Os resultados obtidos no TEDI-MATH 
mostraram que o desempenho global de 
Pablo era inferior ao esperado, quando com-
parado ao grupo normativo (Tabela 33-2). 
No teste de problemas numérico-verbais da 

Tabela 33-2. Resultados obtidos por Pablo no Teste para o diagnóstico de competências  
básicas em matemática (TEDI-MATH)

Subteste Pontuação  
bruta

Percentil Classificação

Contar 7 22 Médio-inferior

Numerar 11 26 Médio

Sistema numérico arábico 19 6 Inferior

Sistema numérico oral 32 4 Inferior

Sistema decimal (base 10) 13 21 Médio-inferior

Codificação Médio-inferior Médio-inferior -

Operações lógicas 3 1 Muito inferior1

Operações com enunciado aritmético 13 3 Inferior

Operações com enunciado verbal 4 15 Médio-inferior

Conhecimentos conceituais 1 30 Médio

Informação de tamanho 12 9 Inferior

1 N.T.: na versão original, os autores classificam percentil 1 como inferior; de acordo com a classificação utilizada na 
tradução, classificaremos percentil 1 como muito inferior.
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BADyG-E2, observou-se que sua execução 
estava um nível abaixo na comparação com 
o grupo normativo, com percentil 8. Na 
WRAT, foram identificadas dificuldades em 
operações na forma escrita, que já deveriam 
ter sido consolidadas para sua idade, com 
alguns erros importantes que apontam para 
dificuldades também nesta modalidade (por 
exemplo, resolveu 8 - 4 = 2 e 5 - 1 = 6).

Escalas de comportamento

Para ter informações globais sobre a crian-
ça, conhecer com mais profundidade como 
ela se desenvolve no contexto familiar e esco-
lar, e detectar possíveis diferenças, foram uti-
lizadas as versões espanholas das escalas Child 
Behavior Checklist (CBCL) e a Teacher’s Re-
port Form (TRF) para crianças de 6-18 anos. 
Também foi aplicada a ADHD Rating Scale-
-IV, na versão para familiares e professores, 
para crianças de 5-18 anos, que geralmente é 
usada para o diagnóstico de TDAH.

Em ambos os casos, as pontuações quan-
titativas foram normais e Pablo não cumpria 
critérios para um diagnóstico do quadro. No 
entanto, em análise qualitativa, destacaram-
-se alguns comentários tanto dos pais quanto 
dos professores que confirmaram a presença 
de dificuldades atencionais.

Considerações finais sobre a avaliação 
neuropsicológica

A avaliação neuropsicológica realizada 
mostra que Pablo apresenta dificuldades es-
pecíficas no âmbito do processamento nu-
mérico e do cálculo aritmético, as quais são 
compatíveis com um transtorno de discalcu-
lia. Não detectamos deficits em outras áreas 
cognitivas que poderiam justificar as difi-
culdades na área de cálculo. A existência de 
dificuldades atencionais prejudicava o bom 
funcionamento e evolução da aprendizagem 
em geral, e do cálculo particularmente.

Quanto ao funcionamento numérico e 
ao cálculo aritmético, a criança mostrou de-
ficits na consolidação de aspectos básicos do 
processamento numérico, que deveriam ter 

sido adquiridos em níveis escolares anterio-
res. Desta forma, as novas aprendizagens não 
teriam um fundamento sólido para se susten-
tar. As dificuldades concretas observadas em 
processamento numérico e de cálculo eram:

• Compreensão do sistema numérico: difi-
culdade para compreender o que os nú-
meros representam, emitir julgamentos 
gramaticais e comparar números tanto 
na forma oral como escrita.

• Operações lógicas, com as quais se mede 
a capacidade de raciocínio matemático, 
através de sequenciar/ordenar, compor e 
decompor números.

• Problemas aritméticos apresentados em 
formato numérico e verbal (no primeiro 
caso, resolvendo somas e subtrações de 
um ou dois dígitos).

• Estimativa de tamanho de objetos coti-
dianos a seu redor.

• Contagem, em especial em ordem inversa.
• O sistema decimal (na base 10), que per-

mite compreender o significado de nú-
meros grandes.

• Codificação, que implica a tradução de 
um formato a outro.

 � INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Abordagem multimodal

Pablo recebeu intervenção específica para 
discalculia durante todo o ano e também 
foram implementadas algumas adaptações 
curriculares recomendadas. As sessões ocor-
reram em um centro privado, uma hora por 
semana. Inicialmente, não havia tratamento 
farmacológico, no entanto, após considerar 
que melhoraria o rendimento das sessões de 
intervenção, introduziu-se medicação. Os 
objetivos propostos foram trabalhados se-
quencialmente, sendo que para cada um de-
les foram dedicadas 4-5 sessões, embora em 
alguns casos fossem necessárias mais sessões:

• Melhorar o conhecimento do sistema nu-
mérico. Trabalhou-se com Pablo a com-
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Figura 33-2. Exercício para melhorar o conhecimento 
do sistema numérico

preensão do valor de cada número, inde-
pendentemente do formato apresentado. 
Para tanto, foi utilizado material que com-
binava diferentes representações (por exem-
plo, números arábicos, simbólicos e fichas) 
das quantidades para construir valores me-
diante as combinações destas (Fig. 33-2).

• Consolidar a linha numérica mental. 
Pablo mostrava dificuldades para rela-
cionar cada número com o restante, que 
era muito mais evidente para as cifras de 
maior magnitude (Fig. 33-3). Utilizando 
material similar ao da Figura 33-4, tra-
balhou-se a colocação de números que 
eram escolhidos aleatoriamente em cada 
uma das escalas em branco. Começou-se 
com a linha marcada e, após acertos, as 
escalas foram perdendo as marcas. Da 
mesma forma, iniciou-se com números 
pequenos (até o 20) e de acordo com seus 
avanços, foram exercitados intervalos 
maiores progressivamente.

• Consolidar o sistema decimal. Pablo re-
presentava qualquer número, indepen-
dentemente do tamanho, em unidades. 

0 10

12 19 26 332

20 30 40

Figura 33-4. Material para reforçar a linha numérica men-
tal.

Isso lhe acarretava cada vez mais proble-
mas, já que a partir de 10 unidades, esta 
não é uma boa estratégia. Utilizou-se 
material em que cada cifra mostrada em 
formato arábico ou simbólico estava re-
presentada tanto em unidades como em 
sistema decimal. À medida que o exercício 
foi sendo praticado, a criança ia interiori-
zando a unidade do sistema (Fig. 33-5).

• Entender os conceitos de unidade, dezena 
e centena. Era bastante difícil para Pablo 
captar o significado dos números, possivel-
mente porque ainda não havia adquirido o 
significado de centenas e milhares, então 
trabalhou-se com modelos (Fig. 33-6).

• Compreender as operações básicas: soma 
e subtração. É necessário trabalhar o con-
ceito de adição e subtração empregando 
diferentes formatos numéricos e usando 
o sistema decimal quando este já está 
consolidado. Um dos exercícios propos-
tos consistia em ir compondo e decom-
pondo números (Fig. 33-7).

Figura 33-5. Material para consolidar o sistema decimal 
(base 10).

A

B

1 2 3 4 5 6 7 98

1 2 3 4 5 6 7 98

Figura 33-3. A) Representação da linha numérica men-
tal de Pablo (e da discalculia, em geral) em comparação 
com as crianças e adultos sem dificuldades numéricas (B). 
Observa-se que para Pablo os números grandes não tem 
uma representação própria, por isso os confunde.
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Unidades e DezenasExercício 3

Como jogar

Material

Um dado 0-9
Um modelo com um quadro para as unidades e 
outro para as dezenas

Número de jogadores: entre 2 e 4
Os jogadores lançam o dado e o número que sai é 
colocado, a critério do jogador, no local das
unidades ou das dezenas. Depois de duas jogadas, 
ganha quem tiver o maior número.

D    U

D    U
Jogador B          1   O jogador B joga primeiro 1 
             nas unidades

Jogador A   8          O jogador A joga primeiro 8
             nas dezenas

Figura 33-6. Exercício para trabalhar os conceitos de uni-
dade e dezena.

Figura 33-7. Material para a compreensão da adição e 
subtração.

Proposta de adaptações metodológicas 
escolares

A intervenção na discalculia deve abor-
dar uma perspectiva global, incluindo tanto 
o apoio dos pais como o da escola. Neste 
sentido, há algumas diretrizes gerais que de-
vem ser adotadas no ambiente escolar que, 
no caso de Pablo, eram de suma importân-
cia, devido ao desempenho tão abaixo do 
esperado. A escola foi comunicada sobre o 
programa de intervenção, com seus objeti-
vos propostos detalhados por tempo e ati-
vidades. Foi elaborado um plano individu-
alizado de maneira que, além das demandas 
particulares, projetaram-se sessões semanais 
conduzidas por um especialista (2-3) de 15-
20 minutos de duração em que foram traba-
lhados os objetivos referidos. A colaboração 
da escola foi fundamental nesse processo. As 
demandas particulares foram:

• Conceder tempo extra para a resolução 
dos exercícios.

• Facilitar estratégias externas que tornam 
as matemáticas menos abstratas: uso de 
calculadora, de dedos para contar, de 
uma folha em branco para desenhar os 
esquemas, etc.

• Priorizar o uso de material concreto, 
multissensorial, experimental e vivencial.

• Utilizar folhas quadriculadas grandes 
para facilitar a localização espacial dos 
números.

• Nos exercícios ou provas, proporcionar um 
exemplo esquemático sempre no início.

• Evitar frustrações e distrações: reduzir a 
quantidade de exercícios em uma mesma 
folha, marcar com cores diferentes as so-
mas e as subtrações, e entregar os exercí-
cios de maneira fracionada.

• Evitar erros: fomentar que o aluno revise 
sempre as operações antes de finalizar.

Realização de objetivos

No caso de Pablo, grande parte dos obje-
tivos planejados foi alcançada. Em especial, 
conseguiu-se melhorar consideravelmente 
a automatização dos processos de compo-
sição e decomposição. Isso permitiu otimi-
zar notavelmente a capacidade de cálculo, 
tanto escrito quanto mental, e foi possível 
sobretudo porque a criança progrediu na 
compreensão do conceito numérico: estava 
mais fácil identificar o valor exato de cada 
número, a relação e distância com o restan-
te, tanto para números grandes como para 
pequenos.

Contudo, a distância com as outras crian-
ças de sua idade ainda é ampla. Uma pessoa 
com discalculia sempre terá dificuldades 
para adquirir novos conceitos, ao menos no 
nosso modelo de ensino-aprendizagem, que 
não tem uma base científica para lidar com 
as dificuldades intrínsecas desse transtorno. 
É válido destacar que, em paralelo ao proces-
so de intervenção, instaurou-se o tratamento  
farmacológico para melhorar a atenção, de 
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RESUMO

 z Julgamento clínico: discalculia.
 – Descobertas da investigação: deficits no 

processamento e no cálculo numérico; 
alterações atencionais associadas que 
melhoraram com a medicação.

 z Dificuldades isoladas no âmbito das ma-
temáticas são pouco frequentes. Quando uma 
criança vem à consulta por essas dificuldades, 
devemos suspeitar da existência de um trans-
torno específico, ainda que na maioria dos ca-
sos se apresentem acompanhadas de outras 
alterações.

 z A discalculia é um transtorno específico para 
o processamento numérico e o cálculo, que deve 
ser abordada em sua totalidade, sempre consi-
derando que nem toda criança com dificuldades 
em cálculo terá discalculia, e que as crianças com 
o transtorno não tem necessariamente que apre-
sentar dificuldades em todas as áreas do cálculo.

 z Intervenção: treinamento multimodal, in-
tegrando os pais e a escola. Foram propostas 
adaptações curriculares na área das matemáticas, 
enquanto se trabalhava a compreensão e o co-
nhecimento do sistema numérico.

ATIVIDADES

maneira que para Pablo estava mais fácil se-
guir as explicações, bem como assimilar mais 

rapidamente o que era ensinado.

ATIVIDADE 33-1. Familiarizar-se com termos 
específicos

 3Exercício 1. Busque e defina os seguintes termos:

- Linha numérica mental.

- Transcodificação numérica.

ATIVIDADE 33-2. Revisão da neuroanatomia 
infantil

 3Exercício 2. Na Figura 33-8, qual é a região re-
lacionada com os seguintes elementos?

- A aquisição e recuperação dos fatos aritméticos.

- A capacidade numérica inata.

- A memória de curto prazo e a manipulação de 
cifras para a resolução mental de “64 + 19”.

- A identificação dos números em formato arábico.

- Os aspectos atencionais e visuoespaciais do pro-
cessamento numérico.

ATIVIDADE 33-3. Aprender a avaliar na  
neuropsicologia infantil. Principais testes

A avaliação da discalculia deve ser realizada 
em equipe multidisciplinar. Devem ser explora-
dos aspectos básicos da compreensão do sistema 
numérico, assim como mecanismos de cálculo 

1 4

5

3 2

Figura 33-8.

escrito e mental (Quadro 33-2). Os testes dis-
poníveis em espanhol são poucos1, mas pode-se 
configurar um protocolo básico a partir dos se-
guintes testes: o TEDI-MATH, que avalia aspectos 
básicos do processamento numérico; a Bateria de 
aptidões diferenciais e gerais (segundo ciclo do 
1 N. T.: assim como na Espanha, também são escassos 
os instrumentos de avaliação no Brasil. Temos dispo-
nível o Teste do Desempenho Escolar (TDE), que 
contém um subteste de aritmética, através de contas 
estruturadas; e mais recentemente, e investigando de 
forma mais aprofundada os aspectos relacionados ao 
processamento numérico e habilidade de fazer cálcu-
los, o roteiro de sondagem CORUJA PROMAT, que 
avalia crianças do primeiro ao quinto ano escolar.
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ensino primário) BADyG-E2, com problemas nu-
méricos-verbais, e o subteste Aritmética da Escala 
de aptidões intelectuais BAS-II para o cálculo.

Teste para o diagnóstico das competências 
básicas em matemática (TEDI-MATH, de  
Grégoire, Noël e Van Nieuwenhoven, 2005).

É composto por 25 testes diferentes que agru-
pam grandes áreas de compreensão e conheci-
mento que são necessários dominar gradualmente. 
Abrange desde o segundo ano da educação infantil 
até as etapas finais do terceiro ano do ensino fun-
damental, embora também seja um instrumento 
valioso para crianças maiores com dificuldades de 
matemática. Avalia os seguintes aspectos:

• Contar: avalia a capacidade de contar em or-
dem crescente e decrescente. As crianças com 
discalculia geralmente apresentam dificuldades 
na contagem regressiva: às vezes, quando che-
gam em uma dezena, por exemplo ao 60, não sa-
bem como continuar, e retornam para o 59.

• Numerar: explora a capacidade de estabele-
cer uma correspondência correta entre uma série 
de elementos e o sistema numérico.

• Compreensão do sistema numérico: afere o 
conhecimento do significado dos números e a 
relação entre eles através de provas de compa-
ração de números (escritos e orais), de uso de 
sistema decimal e de processos de transcodifi-
cação de um formato a outro (de verbal a escri-
to e vice-versa).

• Operações: avalia a capacidade de resolver 
problemas escritos.

• Conhecimentos conceituais: investiga a ca-
pacidade de raciocínio lógico relacionado com a 
compreensão das operações de soma, subtração 
e multiplicação.

• Estimativa de tamanho: explora a capacidade 
para realizar estimativas de quantidade, tomando 
como referência o ambiente natural.

 3Exercício 3. Com os dados de Pablo, expostos 
na Tabela 33-2 sobre seu desempenho no TEDI-
-MATH, faça um gráfico do nível inicial e, a partir 
dos dados do texto sobre a realização dos objeti-
vos, desenhe outro gráfico pós-tratamento.

ATIVIDADE 33-4. Planejar a intervenção em 
neuropsicologia infantil

 3Exercício 4. O The number race software foi de-
senvolvido para a intervenção da discalculia. En-
contra-se disponível em http://www.thenumber-
race.com/nr/home.php. Avalie a possível eficácia 
do programa e elabore uma proposta de material 
digital para melhorar o cálculo mental.

 3Exercício 5. Os critérios diagnósticos e a inter-
venção para a discalculia podem ser encontrados 
no vídeo em catalão http://territori.blogs.uoc.
edu/es/2013/03/video-del-seminari-sobre-discal-
culia-cicle-seuminaris-del-master-en-dificultat-
s-de-la-prenentatge-i-trastorns-del-llenguatge/. 
Crie uma proposta de atividades para reforçar o 
sentido numérico e a compreensão do sistema 
de unidades, dezenas e centenas, assim como os 
processos de transcodificação.

ATIVIDADE 33-5. Falar com as Famílias.

 3Exercício 6. Navegue pela página em espa-
nhol sobre discalculia: http://www.discalculia.es. 
Revise os sinais de alerta do transtorno (Quadro 
33-2) e faça um folheto informativo para dar aos 
pais de crianças com discalculia e outras dificul-
dades escolares associadas.

ATIVIDADE 33-6. Neuropsicologia infantil no 
cinema e na literatura.

Cinema

A discalculia não é um tema que desperta in-
teresse literário ou cinematográfico em demasia, 
mas existem alguns documentários que podem 
ajudar a aprofundar seu conhecimento.

O vídeo “El sentido numérico” (disponível 
em inglês em http://www.youtube.com/wat-
ch?v=ILm_SqEhldo) aborda o sentido numérico 
como uma capacidade inata da espécie humana.

“La discalculia” (também em inglês, disponível 
em http://www.youtube.com/watch?v=LjGwcSg-
cGU) é um vídeo de divulgação que mostra as ca-
racterísticas principais do transtorno.

Para ler

No mundo dos quadrinhos, temos a dupla for-
mada por Calvin e Hobbis, de Will Watterson. As 
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dificuldades de Calvin, uma criança de seis anos, 
com as matemáticas exemplificam os sintomas 
encontrados na discalculia.
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