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Resumo 
 Notoriamente, a discalculia ainda é uma área desconhecida para a maioria da população. 

Apesar da sua incidência de cerca de 6 a 7%, poucos sabem que esta dificuldade de aprendizagem 

a matemática existe, muito menos quais os seus sintomas e as suas causas. 

Infelizmente, tem repercussões no quotidiano de um discalcúlico, pois condiciona as suas 

capacidades aritméticas, incluindo lidar com dinheiro, distinguir a esquerda da direita e dizer as 

horas. A pressão social impede que estas pessoas notem algo de errado e procurem um 

diagnóstico, e, mesmo que o tentem fazer, raramente recorrem às áreas adequadas. 

Terapeuticamente, a discalculia não pode ser totalmente revertida, apenas atenuada. 

Nesse sentido, convém trabalhar os conceitos que esta desordem afeta, preferencialmente desde 

criança. 

E para cativar e ensinar uma criança, nada melhor que um jogo didático. Esta é a via mais 

realista e acessível para uma criança aprender ao correr do momento e sem grande esforço. Deste 

modo e dada a atualidade, uma aplicação móvel é um jogo educativo bastante preferido pelos 

mais pequenos que, se bem adaptado e contruído, torna-se numa excelente ferramenta de apoio. 

A aplicação disMAT é uma aplicação Android desenvolvida excecionalmente para auxiliar 

menores com discalculia a evoluírem em áreas porventura mais sensíveis. Construída com base 

nos pareceres sobre a melhor forma de abordar crianças com dificuldades de aprendizagem da 

parte de psicólogos, matemáticos, educadores e pedopsiquiatras, esta aplicação foi adequada a 

crianças dos 5 aos 10 anos de idade, com interface gráfica apelativa, no Android Studio. 

Embora seja uma aplicação simples, graficamente e a nível de conteúdo, atinge os 

objetivos de uma terapêutica própria para menores discalcúlicos em ambiente familiar. Contudo, 

pretende-se completar a mesma em termos de funcionalidades, como registo estatístico, para ser 

aplicada em ambiente escolar. 
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Abstract 
Dyscalculia is, indeed, an unknown area to most of the population, i.e., despite its 

incidence (about 7% of the population), a few know that this mathematical learning disability exists, 

even less about its symptoms and causes. 

 Unfortunately, it has repercussions in the daily life of a dyscalculic, once it affects their 

arithmetic skills, namely in handling cash, distinguishing left from right or to perceive the time 

dimension. The social pressure prevent these people to acknowledge something wrong and seek 

for an information and, even if they attempt to do it, they rarely resort to the appropriate arena. 

Therapeutically, dyscalculia cannot be completely reversed, just mitigated. Therefore, the 

whereabouts that are affect should be worked on, preferably since the early stages. Undeniably, to 

motivate and teach a child, nothing better than a didactic game. This is the most realistic and 

approachable way for a child to learn the course of time without great effort. Thus, given the 

present, a mobile application is an educational game preferred by the younger ones, which, if well 

suited and constructed, it is an excellent support learning tool. 

The disMAT application is an Android application exceptionally developed to assist children. 

It takes into account the opinions on how to address children with learning disabilities from different 

areas, namely the psychologists, mathematicians, educators and psychiatrists, this application is 

suitable for children with an age of 5 to 10 years old. 

Though it is a simple application, graphically and in terms of content, it reaches the goals 

of a specific therapeutics for dyscalculic minors in a familiar environment. However, it is our 

intention to complete it in terms of new features, such as the managing of statistical records, in 

order to be applied in a scholar environment.   
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Capítulo I 

1. Introdução  
O sistema educacional sempre teve o intuito da aprendizagem por etapas e, 

consequentemente, dos processos de assimilação e enriquecimento do conhecimento faseados. 

Ora, uma criança, se de perfeita estabilidade psicológica e física, irá, por si só, ultrapassar as 

diversas fases de aprendizagem como é de esperar. Mas, sendo um ser humano, não fica livre de 

fatores internos e externos que condicionem o seu funcionamento. 

É nessa perspetiva que surgem as anomalias, doenças ou desordens no ser humano. A 

condicionante externa, tal como influência social, cultural, educacional e familiar, é um forte 

proponente a modificar o ser humano. É quase como impossível escapar dessas influências, como 

seres interdependentes que somos. Já a condicionante interna, tal como anomalia genética, lesão 

decorrente de acidente, entre outros, é, sem dúvida, incontornável e imutável. É meramente 

impossível escapar a este tipo de influência. Enquanto no primeiro caso em que os fatores externos 

são passíveis de acontecerem, mas de certa forma serem evitados ou controlados, no segundo 

caso os fatores internos, caso ocorram, o indivíduo não o pode evitar nem controlar, apenas 

apaziguar e, no melhor dos casos, tratar das suas consequências. 

Deste modo, o ser humano pode ter dificuldades de aprendizagem que seriam anormais 

no caso geral, sendo que estas dificuldades podem decorrer de fatores externos e/ou internos. A 

severidade desta dificuldade, em adquirir e assimilar novo conhecimento, varia consoante a área 

de aprendizagem, a influência dos fatores referidos e ainda da deteção, prevenção e terapêutica 

destes casos. 

Ainda no âmbito das dificuldades de aprendizagem, estas podem ser específicas e 

classificáveis de acordo com a sua causa. A salientar nesta dissertação será a discalculia, uma 

dificuldade de aprendizagem específica que já está presente no indivíduo desde que nasce, mas 

que só é detetada em idade escolar, nomeadamente quando se notam as dificuldades em lidar 

com questões aritméticas. 
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Apesar de ser frequentemente associada a outras dificuldades de aprendizagem, a 

discalculia apresenta uma prevalência de cerca de 6% na população [1], sendo que poucos são os 

casos diagnosticados corretamente e, posteriormente, trabalhados. Ora, a taxa de insucesso 

escolar na matemática tem vindo a aumentar, possivelmente pela não deteção de crianças com 

esta incapacidade, e também por não se aplicarem métodos de ensino adequados. 

Sendo esta uma era tecnológica em que as crianças interagem cada vez mais cedo com 

as inovações, a grande aposta para as educar, lidar e manipular tem vindo a ser feita por esta via. 

Desde a sua criação que os jogos de computador se tornaram alvo de educadores para reeducar 

a criança com uma criatividade que os atraía mais rapidamente que um manual de leitura. 

Avançando na linha temporal até à atualidade, a grande inovação dos sistemas de apoio à 

aprendizagem têm sido as plataformas móveis, como os tablets, smartphones, entre outros. É 

com estes novos gadgets que os potenciais educadores, pedopsiquiatras, pais e auxiliares tentam 

atrair as crianças em áreas como a matemática, a língua e o raciocínio, usando a sua própria 

capacidade de adaptar jogos e histórias a estas áreas. Concomitantemente, é através destas 

plataformas, que a grande maioria das crianças hoje em dia possui, que se desenvolvem novos 

jogos que ajudam a ensinar aquilo que os educadores e pais não conseguem. 

Os discalcúlicos, sendo crianças normais mas com uma propensão para desistirem da 

aritmética, são um excelente público-alvo de um jogo que possa ao mesmo tempo ser divertido, 

apelativo, atrativo e terapêutico nas questões mais frágeis para estes indivíduos. Uma aplicação 

móvel redirecionada para este intuito é algo indubitavelmente útil para auxiliar os terapeutas de 

hoje. 

 

1.1 Motivação 

A aversão à matemática surge naturalmente na grande maioria das crianças depois dos 

primeiros anos escolares. O porquê dessa aversão seria uma boa questão a ser discutida, bem 

como a sua resposta. Sem qualquer análise ou fundamento, a resposta mais imediata seria que 

as crianças têm esta aversão à matemática devido ao método de ensino utilizado pelos docentes 

e a falta de profissionalismo dos mesmos. No entanto, nem todos os casos advêm de um pérfido 

método de ensino ou de um fraco docente ou escola. Muitos casos são consequência de 

dificuldades de aprendizagem específicas que o aluno possui, cujas causas e origens se distanciam 
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do ambiente escolar. A raiz do problema surge no indivíduo e é aí que se devem fazer as alterações 

propícias para mudar a relação com a matemática. A estes alunos assiste-lhes a discalculia, sendo 

que, infelizmente, poucos chegam a ter o seu diagnóstico correto. 

Sempre que se vai a um sítio público, é frequente ver as crianças agarradas a um tablet 

ou smartphone, a jogar um jogo do seu boneco preferido, desenhar, pintar, ver filmes e vídeos, 

seja na internet ou não. A aptidão que uma criança adquire para algo é maior quanto o seu contato 

mais prematuro com o objeto ou área. E as tecnologias não têm sido exceção. Se até agora uma 

criança de dois anos conseguia ligar um computador, abrir um programa de desenho e começar 

a dar largas à sua imaginação, esse processo agora faz-se num café, num parque infantil ou até 

na fila de supermercado. As crianças, mesmo sem saber ler, memorizam os passos para abrir a 

aplicação que querem para se divertirem. E são capazes de o fazer mais depressa que os próprios 

pais, normalmente.  

A era do tátil, do portátil e do computador chegou para ficar e é a essa forma que se têm 

que adaptar os pequenos joguinhos que antigamente se jogavam no chão da sala, como eram o 

caso dos puzzles, dominó, cartas e jogos de tabuleiro. Esses jogos físicos já nada lhes dizem nem 

os atrai; só a sua forma virtual. É nessa vertente que agora se têm que cativar estes miúdos e 

miúdas que precisam de um ecrã para estarem atentos e aprenderem. 

Desta forma, e visto que, em grande parte da Europa, os sistemas de apoio à aprendizagem 

para crianças com discalculia existem apenas sob a forma de papel ou software, uma aplicação 

móvel é uma boa alternativa. Principalmente, se for uma aplicação que ajude a criança a puxar 

pelo intelecto e ultrapassar as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo ter que completar o jogo. 

Além da característica apelativa que é o jogo, é importante salientar que a parte móvel é 

fator preponderante. Nesse sentido, e sendo a maioria dos dispositivos móveis detentores do 

sistema Android, a aplicação deve ser compatível. 

 

1.2 Objetivos 

Reafirmando, os objetivos desta dissertação passam pela exploração do conceito de 

discalculia e das suas consequências, para o desenvolvimento de uma aplicação móvel Android 

adequada a crianças com discalculia. 
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1.3 Estrutura do Documento 

Tendo em conta os objetivos propostos, a dissertação encontra-se organizada em seis 

capítulos: 

 Capítulo I: introdução à dissertação; 

 Capítulo II: definição do estado de arte do tema, que engloba os diferentes tipos de 

dificuldades de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem a matemática e as 

ferramentas mais conhecidas para auxiliar na terapia; 

 Capítulo III: explanação do conceito da discalculia – origem, definições, tipos, sintomas, 

causas, diagnóstico e terapêutica; 

 Capítulo IV: abordagem do que é o Android, do que são os jogos didáticos, e da relação 

entre estes dois e as crianças; 

 Capítulo V: apresentação e explicação da construção da aplicação Android desenvolvida; 

 Capítulo VI: conclusões, considerações finais e trabalho futuro. 

  



2. Estado da Arte 

5 
 

Capítulo II 

2. Estado da Arte 
"Não há nenhum ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa vir a 

ser aplicado mais cedo ou mais tarde, aos fenómenos do mundo real." 

Lobachevsky [2] 

Inevitavelmente, a matemática faz parte da vida do ser humano da atualidade e a 

capacidade de a aplicar não deveria ser uma dificuldade. Assim como ler, escrever e falar 

corretamente, também fazer um cálculo básico pode ser um entrave para alguns: aqueles que 

possuem dificuldades de aprendizagem. 

 

2.1 Dificuldades de Aprendizagem 

Dificuldade, incapacidade, défice, transtorno ou desordem de aprendizagem são algumas 

designações para quando a criança apresenta resultados abaixo do esperado para a sua idade 

escolar e quociente de inteligência (QI) em testes de leitura, escrita e/ou matemática. As 

perturbações que apresenta na aquisição e uso das compreensões sensoriais, raciocínio ou 

capacidades aritméticas são expressões da dificuldade de aprendizagem (DA) da criança. 

Apesar dos obstáculos com que se deparam, é de salientar que uma criança com DA não 

é necessariamente sinónimo de QI baixo, problemas sociais ou emocionais, ou educação 

negligente. Uma criança assim dita “normal” pode ter uma DA, já que o que as causa geralmente 

são disfunções do sistema nervoso central. 

As dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) dizem respeito às DA que afetam 

apenas uma área. Exemplos são a dislexia, que se refere à dificuldade em ler, escrever e soletrar; 

a disgrafia, que se refere a dificuldades com a caligrafia; a discalculia, que se refere à dificuldade 

em calcular; e a dispraxia, que se refere à dificuldade em efetuar movimentos corretamente. 

Além de dificuldades de aprendizagem caraterísticas de certas áreas, as DAE são 

consideradas necessidades educativas especiais (NEE) permanentes. Aliás, Luís Correia, Professor 
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Catedrático da Universidade do Minho assim qualifica: “ (…) NEE permanentes. São disso exemplo 

os alunos com dificuldades de aprendizagem específicas, das quais se destacam as dislexias, as 

disgrafias, as discalculias, as dispraxias e as dificuldades de aprendizagem não-verbais, todas elas 

condições vitalícias, portanto, permanentes.” [3]. 

 

2.2 Dificuldades de Aprendizagem a Matemática 

A discalculia é uma das dificuldades de aprendizagem a matemática (DAM), sendo uma 

DA aplicada à matemática, tal como foi referido no Capítulo I e trata-se de uma NEE permanente. 

Contudo, esta pode ser denominada de discalculia de desenvolvimento (DD) quando se aplica a 

indivíduos que já nascem com a condição; faz parte do seu crescimento. Quando é uma condição 

que surgiu em algum momento da vida do indivíduo, esta é denominada discalculia adquirida ou 

acalculia, sendo resultante de uma lesão cerebral. A acalculia caracteriza-se pela perda de 

capacidades matemáticas do indivíduo, na sua totalidade ou em parte, aquando do trauma. 

Sendo que numa dificuldade de aprendizagem a matemática é difícil precisar o grau de 

afetação, Rubinsten [4] propôs, a nível biológico, várias hipóteses para diferentes tipos de 

comportamentos, salientando os efeitos ao nível cognitivo.  

Assim, em análise à Figura 1, no diagrama vermelho apresenta-se o respetivo à discalculia 

de desenvolvimento, que se trata de uma pato-fisiologia única. A nível biológico, propõe-se um 

défice cerebral (no sulco intraparietal [SIP]) como origem, resultando num défice cognitivo 

específico em processar quantidades numéricas. Embora a origem apontada para a DD seja uma 

disfunção cerebral, enfatiza-se que poderá ser genética, ou ambas. 

Relativamente às dificuldades de aprendizagem a matemática, apontam-se múltiplos 

défices cognitivos. Assim, no diagrama laranja supõe-se como origem múltiplas disfunções 

cerebrais: défice no SIP, que por sua vez afeta o processo cognitivo de quantidades numéricas, e 

défice nas áreas frontais do cérebro, tendo como consequência complicações em memorizar. Por 

outro lado, há a hipótese de ter origem em apenas uma disfunção cerebral, como se apresenta 

no diagrama amarelo e no diagrama verde. Quando se assume que a origem das DAM se encontra 

num défice no SIP (a amarelo), cognitivamente afeta a capacidade de atenção e a capacidade em 

processar magnitudes. Quando a origem biológica é mais ambígua como um défice no giro 
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fusiforme ou no SIP (a verde), consequentemente afeta a identificação numérica e o 

processamento espacial no indivíduo. 

 

Figura 1 - Três estruturas alternativas para a origem dos défices matemáticos e défices neuro cognitivos subjacentes [4]. 

No que diz respeito à co morbidade, a nível comportamental pode resultar em DD e défice 

de atenção (DA)/desordem de hiperatividade (DH), ou em DD e dislexia, sendo que no primeiro 

caso, as origens biológicas apontadas incluem défice no SIP e défice em áreas pré-frontais no 

cérebro, tal como ilustra o diagrama azul. Como consequências surgem problemas em processar 

quantidades numéricas e executar funções. Já no diagrama violeta, no caso da co morbidade com 

efeitos em DD e dislexia, estima-se terá origem num défice no giro angular, resultando em 

dificuldades em associar magnitudes com símbolos e associar fonemas a grafismos. 
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2.3 Sistemas de Apoio 

Existem diversas ferramentas para auxiliar no diagnóstico, na terapêutica e na avaliação 

de discalcúlicos, mas é relevante salientar algumas. Na Tabela 1 estão representados sete testes 

de capacidades aritméticas analisados pelo seu propósito: identificação da dificuldade de 

aprendizagem e/ou instrução; elementos: rapidez, computação, raciocínio e/ou geometria; e 

intervalo de idades. 

Em termos de propósito, três destes testes são maioritariamente para diagnosticar 

discalculia, dois são para dar indicações e dois são, tanto para identificar a dificuldade de 

aprendizagem, como dar instruções. Estes últimos dois, o Fountain Valley Teacher Support System 

in Mathematics [5] e o Stanford Diagnostic Mathematics Test [6], usam elementos como a 

computação, o raciocínio e a geometria para avaliar, e são adequados a crianças em idade pré-

escolar até aos 11-13 anos e 11-17 anos, respetivamente. O Diagnostic Test of Arithmetic 

Strategies [7] dá indicações de como lidar com a discalculia e é o único teste que apenas usa a 

computação como elemento de avaliação, abrangendo as crianças até aos 12 anos. Em termos 

de instruções, o Hudson Education Skills Inventory-Math [8] é o teste que falta mencionar e faz 

usos dos quatro recursos considerados, sendo indicado para crianças em idade escolar. O teste 

KeyMath-Revised [9] foi desenvolvido para identificar dificuldades de aprendizagem, assim como 

o Test of Early Mathematics Ability [10] e o Test of Mathematical Abilities [11]. Estes testes avaliam 

pela computação, raciocínio e geometria, excetuando o Test of Mathematical Abilities, que é 

indicado para crianças até aos 17 anos, assim como o teste KeyMath. O Test of Early Mathematics 

Ability também avalia pela rapidez e pode ser aplicado a crianças até aos 11 anos.  

Todos os testes referidos na Tabela 1 estão maioritariamente apresentados na literatura, 

uma vez que são testes pouco recentes e ferramentas com abordagens a melhorar para lidar com 

a discalculia. 
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Tabela 1 - Testes de capacidades aritméticas 

 

 Assim, o Dyscalculia Screener [12] é uma nova abordagem e mais atualizada. Esta 

ferramenta foi desenvolvida para elucidar as crianças com dificuldades de aprendizagem a 

matemática com idade entre os 6 e os 14 anos. Esclarece várias questões envolvendo as áreas 

da matemática mais afetadas em crianças com discalculia. Este sistema de apoio tem ainda uma 

versão digital, Dyscalculia Screener Digital [13], que permite aos professores e educadores avaliar 

as tendências discalcúlicas dos seus alunos, assim como identificar e proporcionar ajuda aos 

indivíduos, online. Ambas as versões analisam a rapidez de resposta e compreendem quatro 

testes, cada um abordando um tema: tempo de reação simples, enumeração por pontos, 

comparação de números ou stroop numérico1 e cálculo aritmético (adição e multiplicação). O 

processo implica pontuação, análise e relatório, o que são imediatos para que se processe o 

próximo passo, as recomendações dadas sobre avaliação extra ou intervenção. 

 Dr. Brian Butterwort, que trouxe o Dyscalculia Screener até nós, esteve também envolvido 

no Laboratório do Conhecimento de Londres (LKL) a desenvolver o Number Senses [14], um jogo 

online orientado para a discalculia e de livre acesso para qualquer pessoa. O jogo web de Laurillard 

e Baajour abrange cinco diferentes áreas, cada uma respectiva a uma área chave da aritmética. 

                                                           
1 Comparação da grandeza numérica com o tamanho físico de dois números árabes que variam nessas dimensões. 

Teste 

Propósito Elementos 
Intervalo 

de Idade 
Identificação Instrução Rapidez Computação Raciocínio Geometria 

Diagnostic Test of Arithmetic 

Strategies 

Ginsburg & 

Mathews, 

1984 

 X  X   
0-7 aos 

11-12 anos 

Fountain Valley Teacher 

Support System in Mathematics 

Reynolds, 

1967 
X X  X X X 

Pré-escola 

aos 

11-13 anos 

Hudson Education Skills 

Inventory-Math 

Colson, 

1987 
 X X X X X 

Idade 

escolar 

KeyMath-Revised 
Connolly, 

1998 
X   X X X 

 Pré-escola 

aos 

11 anos 

Stanford Diagnostic 

Mathematics Test 

Beatty, 

1976 
X X  X X X 

0-8 aos 11-

17 anos 

Test of Early Mathematics 

Ability 

Ginsburg & 

Baroody, 

1990 

X  X X X X 
0-4 aos 8-

11 anos 

Test of Mathematical Abilities 

Brown & 

McEntire, 

1990 

X   X X  
0-8 aos 11-

17 anos 
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 Numa abordagem inovativa, o DyscalculiUM [15] foi a primeira solução baseada na web 

de rastreio à discalculia em alunos em educação pós-16 anos. Foi desenvolvida na Universidade 

de Loughborough (RU) e é uma ferramenta que compreende dois objetivos principais: orientar o 

aluno na compreensão do conceito de número e o uso deste conceito noutros sistemas. 

Adicionalmente, pode ser acedido no local de trabalho ou em casa, para que os alunos possam 

praticar conceitos matemáticos que os ajudam a lidar com a sua rotina diária com menos 

dificuldades. Além disso, cobre seis áreas chave: conceito de número, comparação numérica, 

gráficos, abstração simbólica, operações espácio-temporais, todas incorporadas em diversos 

testes que, depois da sua conclusão, são avaliados por um tutor que relata a taxa de sucesso do 

aluno, ajudando assim a identificar as áreas críticas do indivíduo. 

 Apesar de existirem muitas outras ferramentas, o sistema de apoio de eleição das escolas 

británicas para as crianças dos 6 aos 9 anos é o Dynamo Maths [16], um software que fornece 

intervenção e remediação para aqueles que têm discalculia. Trata-se de um programa de três 

fases completo com planos de aulas com recursos multissensoriais, módulos online interativos e 

fichas de trabalho práticas, que os docentes têm acesso para auxiliar os seus alunos. Identifica 

ainda as áreas com dificuldades desde a discalculia a outros atrasos de desenvolvimento. 

 A nova abordagem tem em conta os hábitos diários das crianças. Como se sabe, as 

crianças hoje em dia estão ligadas às tecnologias desde muito cedo. Desde o telemóvel da mãe 

até ao tablet do irmão ou o portátil lá de casa, as crianças aprendem rapidamente como funcionar 

com estes dispositivos, mesmo ainda sem saberem escrever ou ler. Ainda que sejam bebés de 

apenas dois anos, eles adapatam-se muito bem às tecnologias e mais autonomamente que um 

adulto. Por isso, o futuro é o desenvolvimento de jogos e outro tipo de aplicações redirecionadas 

a ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem a matemática, para que possam evoluir os 

conceitos sem muito esforço ou vontade. 

 Nesta linha de pensamento, foi desenvolvida uma aplicação Android na Universidade do 

Minho, com o intuito de ajudar crianças portuguesas entre os 5 e os 10 anos a ultrapassar as suas 

dificuldades a matemática. Esta aplicação, disMAT, consiste em 3 níveis de dificuldade crescente, 

com 10 tarefas em cada um. Cada tarefa aborda uma área-alvo: 

 Tamanho (menor, maior e igual); 

 Direção (esquerda e direita, sequência de direções); 
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 Memória (pares, puzzle, logótipos); 

 Grandezas (unidades de altura e de peso); 

 Tempo (horas e minutos, dia e noite); 

 Orientação (em cima e em baixo, topo e base, pontos cardeais); 

 Quantidades (dinheiro). 

 Um exemplo de uma destas tarefas está representado na Figura 2. O objectivo é completar 

todos os níveis com a pontuação máxima. 

 

Figura 2 - Exemplo de uma tarefa sobre tamanho na aplicação Android
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Capítulo III 

3. Discalculia 
Discalculia ou incapacidade de aprendizagem matemática são os termos aplicados a uma 

dificuldade de aprendizagem específica em aritmética. Tal como a dislexia, também pode ser 

causada por défices visuais ou problemas sequenciais de orientação. Assim, o termo ‘discalculia’ 

é designado pela incapacidade de realizar operações aritméticas ou matemáticas. 

É uma incapacidade frequentemente associada à dislexia pela grande probabilidade de 

coexistirem no indivíduo e pela sua similitude. É ainda pouco conhecida, especialmente porque 

quem tem este tipo de incapacidade pode ter um QI normal ou elevado até. A única anomalia 

encontra-se em lidar com a matemática, com problemas de orientação como sinais e direções, 

entre outros. Embora seja uma desordem, não está relacionada com défices mentais ou qualquer 

outro tipo de deficiência. 

Infelizmente, em cada 100 pessoas, cerca de 6 a 7 possuem discalculia, mesmo que não 

o saibam, tal como já foi referido anteriormente no Capítulo I. O recorrente nestes indivíduos é 

desenvolver uma aversão à matemática e mostrar desinteresse pela mesma, uma vez que se torna 

difícil compreender os enunciados, decidir qual a operação aritmética a aplicar, ou até mesmo 

decidir qual lado é o esquerdo e qual é o direito. Pequenos detalhes que no dia-a-dia fazem toda 

a diferença, criando um impacto enorme no indivíduo, quer socialmente, quer individualmente. 

Inevitavelmente, desenvolvem uma fobia à matemática. 

 

3.1 Origem Etimológica 

 É frequente designar a discalculia como a ‘dislexia para números’. Mais precisamente, 

tem a sua origem no grego dýs e no latim calculare, significando dificuldade em cálculo, em aplicar 

conhecimentos matemáticos. 
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3.2 Definições 

 De acordo com a definição do NJCLD2 de uma dificuldade de aprendizagem em 

matemática, “dificuldades de aprendizagem são (…) desordens manifestadas por dificuldades 

significantes em habilidades matemáticas”, que são “intrínsecas ao indivíduo, presumivelmente 

devido a uma disfunção do sistema nervoso central, e podem ocorrer a qualquer altura do dia. 

Embora dificuldades de aprendizagem possam ocorrer concomitante com outras deficiências (…), 

ou com influências extrínsecas (…), não são um resultado dessas condições ou influências” [17]. 

Numa perspetiva médica, a ICD clarifica a discalculia como uma desordem específica de 

habilidades aritméticas que “envolvem um emparelhamento de capacidades aritméticas que não 

é unicamente explicável na base de um retardo mental geral ou educação inadequada. O défice 

abrange principalmente capacidades computacionais básicas de adição, subtração, multiplicação, 

e divisão em detrimento de outras capacidades matemáticas abstratas envolvidas em álgebra, 

trigonometria, geometria ou cálculo” [18]. 

Portanto, a discalculia pode ser definida como uma desordem que pode nascer com o 

indivíduo, mas pode ser detetável e tratável no sentido de reduzir o seu impacto, e ultrapassada 

dependentemente do seu estado com os procedimentos corretos, supervisão e assistência. 

 

3.3 Tipos de Discalculia 

 Enquanto alguns discalcúlicos têm dificuldades em lidar com questões matemáticas, 

situações temporais, problemas com medidas e outros relacionados, outros discalcúlicos não 

apresentam sintomas tão severos. Por isso, é regularmente feita a distinção de subtipos dentro da 

discalculia [19]: 

 Discalculia léxica – problemas em ler símbolos matemáticos; 

 Discalculia verbal – problemas em nomear quantidades matemáticas, números e 

símbolos; 

 Discalculia gráfica – problemas em escrever símbolos matemáticos; 

                                                           
2 O NJCLD foi fundado em 1975 e é um comité nacional dos Estados Unidos de representantes de organizações comprometidas com a educação 

e bem-estar dos indivíduos com dificuldades de aprendizagem. 
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 Discalculia operacional – problemas em realizar cálculos e operações matemáticas; 

 Discalculia practognóstica – problemas em enumerar, manipular e comparar objetos reais 

e imagens; 

 Discalculia ideagnóstica – problemas em operações mentais e entender conceitos 

matemáticos. 

 Segundo Romagnoli [20], a imaturidade neurológica da área cerebral respetiva ao 

conhecimento matemático permite distinguir o tipo de discalculia em causa em vários estados: 

 1º Estado: aplica-se a indivíduos que reagem favoravelmente à intervenção terapêutica – 

estado de imaturidade neurológica leve; 

 2º Estado: aplica-se a indivíduos que têm outras dificuldades de aprendizagem – estado 

de imaturidade neurológica médio; 

 3º Estado: aplica-se a indivíduos que apresentam um défice intelectual causado por lesão 

cerebral – estado de imaturidade neurológica grave. 

 

3.4 Sintomas 

 De acordo com Johsnson [21], os sintomas da discalculia envolvem dificuldades em dois 

campos centrais da aprendizagem: 

A. Ler e compreender 

 Confusão com números com formas semelhantes (e.g., 6 e 9); 

 Problemas em reconhecer e usar símbolos para realizar cálculos (adição, subtração, 

multiplicação e divisão); 

 Dificuldades em ler números com mais que um dígito, especialmente com zeros; 

 Confusão em ler a ordem dos números (da esquerda para a direita); 

 Problemas em ler mapas, diagramas e tabuadas. 

B. Compreender conceitos e símbolos 

 Dificuldades em compreender símbolos matemáticos e relembrar como os aplicar; 
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 Problemas em compreender conceitos de peso, direção e tempo; 

 Problemas em perceber enunciados orais e escritos que são acompanhados por 

palavras, texto ou imagens; 

 Dificuldades em compreender o conceito de soma em medidas, sequências, ordinais, 

etc.; 

 Problemas em entender a relação entre unidades; 

 Problemas em aplicar matemática na prática em situações reais. 

 De uma forma geral, a discalculia apresenta sintomas em seis áreas: problemas com 

medidas, números, espaço e tempo, memória, cálculos e contagens. Tal com apresentado na 

Figura 3, estas dificuldades prendem-se com questões do quotidiano básicas, como ler um mapa, 

lidar com trocos, agrupar valores, sequências, cronologias, entre outras, que, de certo modo, 

condicionam o modo de vida que uma criança com estes sintomas terá. 

 Não obstante, a génese do número na criança é algo que surge naturalmente, dado que 

a numerosidade já nasce com ela. Segundo a Dra. Fernanda Viana, do Instituto da Criança da 

Universidade do Minho, a numerosidade e as capacidades ordinais, que formam um sistema 

matemático não simbólico, são visíveis em bebés com poucos meses a identificar um, dois e três 

objetos e a agrupá-los com os seus semelhantes. Esta intuição e habilidade comprova que a 

construção do número nas crianças surge naturalmente e desde cedo, devido às suas capacidades 

sensoriais e sentido de exploração constante pelo novo. Além do conceito de número, a formação 

de estruturas lógicas e as operações mentais são consequentes deste processo de aprendizagem 

matemático contínuo desenvolvido ao longo do crescimento da criança, sendo apropriadamente 

consolidado em idade escolar. 

 Quando tal não acontece ou existem entraves na assimilação deste processo, a criança 

apresenta, à partida, alguns dos sintomas de discalculia descritos anteriormente. É importante 

que os pais, educadores, e outras pessoas que lidam com a criança estejam atentos ao seu 

desenvolvimento também neste sentido para se precaverem de possíveis dificuldades de 

aprendizagem que esta possa ter. 



3. Discalculia 

17 
 

 

Figura 3 - Sintomas de um discalcúlico 

 

3.5 Causas 

 A primeira referência à discalculia surgiu no início do século XX por um neurologista sueco, 

S. E. Henschen [22], que relacionou algumas lesões cerebrais com dificuldades em cálculos. 

Descreveu primeiramente como ‘cegueira para números’. 

 Ao longo do tempo, a engenharia evoluiu e com ela, novas ferramentas surgiram para 

enriquecer o conhecimento e perspetivas sobre o corpo humano. Ao par da engenharia, a 

educação e a medicina evoluíram também. 

 Diferentes causas foram atribuídas à discalculia por quem a estudou. Nesse sentido, os 

neurologistas afirmam que se trata de uma malformação na região esquerda do occipital-parietal, 

levando à imaturidade destas células e, consequentemente, dificultando o desenvolvimento de 
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novas funções, como a perceção, a noção espaciotemporal, a lateralidade e o ritmo. Os 

educadores afirmam que tem a sua origem em linguísticas, já que a linguagem ajuda a pensar e 

a organizar o pensamento e, consequentemente, é necessário substituir o vocabulário por 

símbolos, levando às dificuldades matemáticas. Do lado dos psicólogos, eles definem as causas 

como mudanças psíquicas e emocionais que interferem com funções como a memória, a 

observação e a perceção. As causas apontadas pelos geneticistas são distúrbios de cálculo 

hereditários, embora ainda pouco conclusivos. Por último, são apontadas causas pedagógicas 

quando se refere ao método de ensino e aprendizagem, assim como metodologias adequadas a 

estudantes especiais [23].  

 

3.5.1 Neurológicas 

É em termos neurológicos que a maioria dos especialistas atribui origens à DD. Por um 

lado, há quem considere que ainda pouco se sabe a respeito das bases neurológicas da DD, ou 

até mesmo se são consistentes [24]; por outro, há quem nomeie uma disfunção parietal com 

origem no sulco intraparietal como a causa da DA [25]. Estes últimos apoiaram-se em imagens 

de ressonância magnética funcional (fMRI) para conduzir investigações psicológicas e 

imagiológicas a nível neurológico em adultos, numa tentativa de explicar a região responsável pela 

representação e processamento de magnitudes numéricas. 

Já Stanescu-Cosson e a sua equipa conseguiram avançar ainda mais [26]. Comprovaram 

que o sulco intraparietal é responsável pela representação e processamento numérico, mas 

também que as regiões do sulco intraparietal bilateral, do sulco pré-central, do córtex pré-frontal 

dorso lateral e do córtex pré-frontal superior são responsáveis pela capacidade de se realizar 

cálculos aproximados. Por outro lado, o córtex pré-frontal inferior esquerdo, os giros frontais inferior 

e superior esquerdos, o giro angular bilateral e o sulco intraparietal apresentaram maior rácio de 

ativação quando se realizam cálculos exatos. Fazendo a distinção entre números elevados e 

pequenos em operações aritméticas com cálculos exatos e aproximados, atribuíram às regiões 

laterais esquerdas o reconhecimento do número verbal e das operações com pequenas unidades. 

Já o reconhecimento do número sob a forma não-verbal e operações com quantidades elevadas 

teve maior incidência nos córtices parietais, tanto esquerdo como direito. 
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Face às afirmações e descobertas nesta área, apresentam-se na Figura 4 as áreas de 

interesse no estudo da DD, concluindo-se que os subtipos de DD possam ser explicados por lesões 

desproporcionadas nestas áreas. 

 

Figura 4 - Áreas cerebrais relevantes na discalculia 

Há ainda estudos que comprovam que as crianças com DD têm uma redução de massa 

cinzenta no SIP direito e também noutras partes do cérebro, referenciadas na Figura 4. 

Analogamente, apresentam uma ligeira redução da massa branca no lóbulo frontal esquerdo e no 

giro parahipocampal direito. Estas diminuições das massas cinzenta e branca na zona 

frontoparietal justificam as dificuldades em processar fatos aritméticos e até mesmo usar a 

memória [27] [28]. 

Na generalidade, é o SIP, na sua bilateralidade, a região responsável pela representação 

e processamento da magnitude numérica. 

Quando a discalculia surge depois de uma lesão cerebral num indivíduo que anteriormente 

tinha capacidades matemáticas, é denominada de ‘acalculia’. 

 

3.5.2 Genéticas 

O senso numérico é algo que é intrínseco ao ser humano e a outras espécies. Desde cedo 

desenvolvem capacidades para representar o número. Um bebé com poucos meses de vida já 

consegue identificar entre um e três elementos e denota a noção de grandeza e quantidade. Segue-
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se, poucos meses depois, a simbologia e a interligação entre os processos matemáticos e a 

estrutura da linguagem. Após a pré-escola, a criança já faz a ligação entre os algarismos e a sua 

representação com símbolos, desenvolvendo a habilidade de efetuar comparações mentais de 

quantidades. E parte tudo desta sensibilidade, que indicia a compreensão de número, ordem, 

medidas, contagem e cálculos simples, formando um sistema matemático composto unicamente 

por elementos não simbólicos que é o senso numérico [29]. 

Estudos comprovam que o senso numérico é o cerne da capacidade pré-verbal de 

compreender e descriminar grandes numerosidades e, tal como nos macacos, ativa os neurónios 

do SIP. Esta ativação surge na criança por volta dos 3 meses de idade, sendo que esta, sem 

conseguir falar ou ter aprendido, geralmente 3 horas após o nascimento, já consegue discriminar 

numerosidades [30]. 

Em termos genéticos, há teorias que apontam para a existência de um gene responsável 

pela transmissão de transtornos associados ao cálculo. O registo de antecedências de discalculia 

em familiares de crianças com essa DA é evidência de uma base genética/hereditária. Contudo, 

em termos científicos não há estudos que clarifiquem esta teoria. 

 

3.5.3 Linguísticas 

A assimilação da linguagem é um pressuposto no desenvolvimento da criança. É através 

da linguagem que há a comunicação e a evolução do conhecimento. Equitativamente, a 

compreensão matemática implica o uso de capacidades linguísticas, direta ou indiretamente, 

dependendo do caso.  

Como a simbologia matemática e a sua conjugação requerem a organização do 

pensamento, um défice no processo de interiorização da linguagem tem repercussões em crianças 

com discalculia. Além do comprometimento no uso, compreensão e generalização de relações, as 

dificuldades linguísticas afetam também a resolução de problemas com simbologia e 

representação gráfico-espacial [31]. 

De certo modo, uma criança com discalculia pode ter outras DA, nomeadamente dislexia, 

independentemente das suas causas. 
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3.5.4 Pedagógicas 

Embora as DA sejam frequentemente associadas a métodos de ensino desadequados, 

professores incompetentes, inadaptação escolar, falta de apoio dos educadores, entre outros, nem 

sempre têm estes intervenientes como causa. Quanto à discalculia em si, estes fenómenos estão 

inerentemente ligados à sua prevalência e agravamento, mas nunca como sua origem. 

 

3.5.5 Psicológicas 

 Traumas psicológicos, mau ambiente familiar e/ou social, bullying, entre outras 

perturbações do bem-estar normal da criança afetam-na psicologicamente. Diretamente podem 

ver-se os efeitos em comportamentos extremos: introversão ou extroversão. Claro que a nível de 

saúde não-mental podem ter as suas consequências, mas as mais notórias e frequentes são a 

nível mental [29]. 

 Doravante, uma criança nestas condições tem mais dificuldades em socializar, em 

integrar-se e em aprender. As DA são quase sempre comuns nestes casos e constituem, por vezes, 

um alerta para os educadores de que a criança precisa de acompanhamento. 

 Embora a discalculia não seja causada diretamente por origens psicológicas, o sentimento 

de revolta, de frustração por não conseguir acompanhar o ritmo de aprendizagem dos colegas, a 

aversão desenvolvida à matemática e a vontade de desistir de tentar compreender, agravam as 

dificuldades de uma criança com DAM.  

 

3.6 Diagnóstico 

 O diagnóstico da discalculia é feito através de testes psicológicos e exames médicos. A 

nível psicológico, a criança é submetida a um questionário de despiste de dislexia, pois não existe 

ainda um teste standardizado para a discalculia aplicado pelos pedopsicólogos. Esse teste, por ser 

direcionado para uma DA linguística, apenas permite ao pedopsicólogo determinar se há uma 

certa propensão para presença de discalculia na criança. 

 Consequentemente são também feitos exames médicos, mais propriamente 

eletroencefalografias, ressonâncias magnéticas funcionais, entre outros. Destes exames, os mais 
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direcionados para a neurologia, auxiliam a detetar anomalias no córtex cerebral e, assim, 

identificar as causas da DA. Com base na resposta neuronal, detetam as zonas afetadas ou inativas 

do cérebro da criança com certos estímulos, como perguntas sobre matemática, e elaboram um 

diagnóstico, classificando o grau de discalculia que a criança possui. 

 Embora hajam testes psicológicos e exames neurológicos, é importante estar atento a 

sinais que possam indicar problemas com a matemática e que servem de aviso de que algo não 

está normal com a criança. Assim, é relevante notar alguns indícios que não são habituais de 

acordo com as faixas etárias: 

 Até aos 6/7 anos: apresentar dificuldades em distinguir quantidades, como escolher a 

garrafa maior ou a que está mais cheia quando lhe são apresentadas duas garrafas de 

tamanho diferente; 

 Dos 6/7 aos 10 anos: apresentar dificuldades em decorar a ordem dos números, a 

calcular operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão), a escrever um 

número grande com os algarismos na ordem correta, a distinguir os dias e as horas, entre 

outras; 

 Dos 10 anos à idade adulta: apresentar problemas em usar as capacidades de abstração 

matemática, como em fórmulas, equações e geometria; 

 Na idade adulta: apresentar dificuldades com tarefas diárias, como lidar com dinheiro, 

registar moradas e contatos, preencher formulários, analisar faturas, entre outras 

operações quotidianas.  

 

3.7 Terapêutica 

Esta dificuldade de aprendizagem específica pode ter a sua origem em lesões cerebrais, 

num mau método de ensino, em problemas de curta memória e/ou em desordens hereditárias. 

Independentemente destas causas estarem combinadas ou não, a discalculia é irreversível. Deste 

modo, os discalcúlicos podem ser reeducados, sendo possível reduzir o grau de severidade da 

incapacidade, embora nunca a 100%. 

Novos estudos sobre neuro plasticidade têm surgido e aplicados a dificuldades de 

aprendizagem, uma vez que pode modificar partes do cérebro que estão interligadas com a 
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assimilação do processo matemático. Como se sabe, há seções do córtex cerebral que são 

responsáveis pela aquisição de novas capacidades e incorporação do novo conhecimento, 

relacionado com conceitos aritméticos. Por conseguinte, o procedimento contínuo de 

aprendizagem repetitiva de noções de números, reconhecido como ‘treino cerebral’, vai, 

eventualmente, esticar a plasticidade do córtex e, consequentemente, a capacidade para reter 

nova informação. 

O Dr. Serra-Grabulosa [32] [33] e a Universidade de Barcelona têm vindo a desenvolver 

um método nomeado numerus para reeducar as crianças com discalculia através de uma 

plataforma virtual, sucessivas ressonâncias magnéticas espaçadas no tempo para registar as 

modificações na plasticidade cerebral. 

Esta técnica não se tem restringido à Europa. Foi também adotada nos Estados Unidos e 

no Brasil. 

BrainRx são centros que aplicam o LearningRx [34], um programa que começou nos 

Estados Unidos, aplicado ao treino cerebral. Eles afirmam que conseguem aumentar QI de 

estudantes como prova do seu sucesso. O cérebro processa a informação através de uma rede 

complexa de neurónios e grupos destes neurónios trabalham em conjunto para aprender e pensar. 

Quando uma nova tarefa ou algo difícil de aprender surge, neurónios adicionais juntam-se 

a estes grupos no processo. Assim que a tarefa é completada, estes neurónios extras são 

libertados, sem que sejam novamente necessários quando se precisar de realizar de novo aquela 

tarefa, porque os ganhos em eficiência e a velocidade em realizá-la são guardados. Este processo 

básico é a chave para o treino cerebral. A neuro plasticidade, como é chamada a capacidade de 

o cérebro se adaptar e modificar atividades e conexões entre neurónios em função da dificuldade 

das tarefas, é desenvolvida através de exercícios específicos para promover o crescimento e rápida 

fortificação das conexões neuronais. Consequentemente, as capacidades como a memória, a 

perceção, o raciocínio e a reação são melhoradas, ajudando aqueles que têm doenças mentais, 

como Alzheimer, ou dificuldades de aprendizagem, como a discalculia. 

Por outro lado, a nível pedagógico é importante adequar o método de ensino para que a 

severidade da discalculia da criança diminua. Por isso mesmo, a discalculia está inclusa nas NEE 

[35]. 
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Deste modo, os educadores têm que redirecionar as tarefas do aluno para as áreas mais 

delicadas, como a descoberta de padrões e as suas relações (e.g., tamanho, cor, forma, número), 

o raciocínio lógico, o cálculo mental, entre outras, que ajudam a criança a adquirir o conceito de 

número. Exemplos destas tarefas são o jogo do dominó, o uso do ábaco e da calculadora, recorrer 

a formas geométricas, jogos de memória, jogos de cartas, entre outras tarefas que permitam à 

criança fazer associações e compreender conceitos matemáticos de forma não violenta [36], [37], 

[29], [38].  
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Capítulo IV 

4. Android, Jogos e Crianças 
 

4.1 Android 

 

4.1.1 Conceito 

Android é um sistema operativo (SO) mobile baseado no kernel Linux e desenvolvido pela 

empresa Google, uma multinacional de serviços online e software dos EUA. Este SO é direcionado 

para dispositivos móveis táteis, como smartphone e tablets, devido à sua interface com o utilizador 

baseada na manipulação direta de objetos. Além de smartphones e tablets, o Android também se 

alarga a dispositivos como televisões, carros, e relógios de pulso (Android TV, Android Auto e 

Android Wear, respetivamente). 

 

4.1.2 Origem 

Surgiu como um sistema operacional avançado para câmaras digitais criado pela empresa 

Android, Inc., em Outubro de 2003. Dado que o mercado das câmaras digitais era demasiado 

limitado, decidiram focar-se no mercado dos dispositivos móveis, tornando-se concorrentes da 

Symbian e da Windows Mobile. Em 2005, a Google comprou a Android, Inc., lançando, três anos 

mais tarde, em Setembro de 2008, o primeiro smartphone disponível comercialmente com o SO 

Android. 

A partir dessa data, o sistema Android tem vindo a ser continuamente atualizado em 

termos de correção de erros e aumento de funcionalidades. Estes melhoramentos têm sido 

disponibilizados em versões abertas a qualquer utilizador. 
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Devido ao software pronto de baixo custo e personalizável para dispositivos de alta 

tecnologia, o Android tem sido o SO móvel mais utilizado do mundo e bastante popular entre 

empresas de tecnologias. 

 

4.1.3 Propósito 

 Sendo este SO um software que gere os recursos do hardware e software e providencia 

serviços, pode-se dizer que se trata de uma componente essencial do sistema do dispositivo. 

 O SO Android serve para gerir a alocação de memória, os processos, a agenda dos 

processos do sistema de acordo com o processador, o armazenamento, o tempo de entrada e 

saída, entre outros recursos, assim como para servir de intermediador entre os programas e o 

hardware – tal como um SO normal, mas num dispositivo móvel. 

 A gestão da memória RAM alocada em função da energia gasta é uma das preocupações 

do SO Android. Exemplo desse processo é a suspensão de uma aplicação da memória quando 

esta não está a funcionar ou está em segundo plano, permitindo que não se consuma recursos 

do sistema desnecessariamente. São estas pequenas decisões que o sistema toma que permitem 

aumentar a sua capacidade de resposta e diminuir o consumo de energia. 

 

4.1.4 Porquê o Android 

 O facto de ser um SO open-source permite que qualquer utilizador possa usufruir dele 

gratuitamente, desde que tenha um dispositivo compatível. 

Aliada a essa característica, o sistema Android é bastante intuitivo e graficamente 

apelativo, resultado da interface tátil realista baseada na manipulação direta. A resposta a este 

tipo de manipulação é imediata, provocando a sensação de fluidez nos movimentos como deslizar, 

tocar, expandir ou diminuir objetos no ecrã. Além de uma visão mais agradável, a vibração do 

dispositivo conectada a certas funções do mesmo torna todo este controlo mais próximo. 

Em termos de uso do hardware, os sensores de proximidade, giroscópios e acelerómetros 

são usados por algumas aplicações Android como um aditivo às ações do utilizador, seja em 

navegar por GPS ou mudar a orientação do ecrã de vertical para horizontal, por exemplo. 
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Adicionalmente, o utilizador é livre para personalizar o sistema e instalar aplicações não-

oficiais da loja da Google. A Google disponibiliza o SDK, um conjunto de ferramentas para o 

desenvolvimento de aplicações que inclui um depurador, bibliotecas, um emulador, 

documentação, códigos de exemplos e tutoriais. Além disso, lançou recentemente um IDE user-

friendly, o Android Studio, que suporta o SDK sob um leque de linguagens de programação 

adequadas à sua orientação (Java, XML, C++, etc.). Esta abertura e flexibilidade do sistema 

Android tornam-no numa mais-valia, principalmente para aqueles que têm o gosto e interesse em 

criar novas aplicações, novas funcionalidades e, de certa forma, lucrar com isso, seja para 

benefício próprio ou de terceiros [39]. 

 

4.2 Jogos Didáticos 

 O jogo sempre foi uma ferramenta de entretimento e cultura do imaginário. Desde sempre 

que a criança saudável tem por hábito usar a sua criatividade para inventar uma brincadeira para 

se entreter e, de certa forma, aprender novos conceitos. 

 Uma criança sem dificuldades de aprendizagem nem sempre tem interesse na matéria 

que está a aprender ou mesmo paciência para aprender. O cenário agrava-se com as crianças 

com DA. Considerando o acesso fácil à tecnologia nos dias de hoje, os jogos para as crianças 

foram evoluindo com a era digital e tornaram-se num instrumento essencial para atrair o interesse 

do aluno em aprender, de forma apelativa, significativa, didática e relevante. Os jogos didáticos 

permitem aliar a diversão à aprendizagem sem que a criança faça grande esforço [40], [41]. 

 

4.2.1 O que são e para que servem 

 Um jogo didático é todo o brinquedo ou brincadeira que envolva a criatividade e o intelecto 

com o propósito de enriquecimento do saber da criança. 

 Além de jogo didático, também pode ser denominado de jogo educativo, e permite a 

criação de ambientes de aprendizagem atrativos e estimulantes para as crianças. São geralmente 

interativos, flexíveis e usam problemas inventivos para criar jogos mágicos que, 

inconscientemente, estimulam a aprendizagem e uma melhor compreensão de uma matéria, 

usando a lógica, o raciocínio e as habilidades de organização [42]. 
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 De certa forma, permite fomentar as relações sociais e familiares da criança através da 

aprendizagem de comportamentos adequados, assim como a expressão de sentimentos e 

emoções, com a realização pessoal acrescida e aumento das competências cognitivas [43]. 

 

4.2.2 Tipos de Jogos e Requisitos 

Os jogos educativos ou didáticos podem ser encontrados sob variadas formas: 

 Digitais 

 Software (e.g., jogo de computador) 

 App (e.g., aplicação Android) 

 Eletrónico (e.g., consola de jogos) 

 Não Digitais 

 Tabuleiro 

 Cartas 

 Puzzle 

 Legos 

 Entre outros. 

Em termos de jogos digitais, consideram-se todos aqueles que são resultantes do 

desenvolvimento tecnológico que tem havido nos últimos tempos. Exemplos deste tipo de jogos 

constituem os jogos de computador, que resultam de um programa ou software; aplicações 

Android, iOS ou outros, para smartphones e tablets; jogos de consola, como Playstation, Xbox, 

entre outras. 

Já jogos considerados não digitais são aqueles que surgiram primeiro no avanço do tempo. 

Os jogos de tabuleiro, de cartas, puzzles, Legos, entre outros, são exemplos deste tipo de jogos. 

Por não serem eletrónicos e serem fáceis de construir, como é o caso de um baralho de cartas, 

que apenas exige um conjunto de 52 pedaços retangulares de cartão, com o desenho de um 

número e naipe em cada um deles, sem nenhuma tecnologia por detrás, são os mais vulgares e 

passíveis de se arranjar. São também os mais recorridos, pois a área da educação ainda não 
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aceita totalmente os jogos eletrónicos. Os jogos digitais são visto pelos educadores como uma via 

de distração e brincadeira, que desvia as crianças do foco de aprendizagem, embora hajam, cada 

vez mais, jogos ditos digitais com o propósito totalmente oposto: auxiliar a criança no processo de 

aprendizagem através de um meio apelativo [40]. 

 Quanto aos requisitos de um jogo didático, esses são consensuais: 

 O objetivo do jogo deve ser intuitivo e facilmente compreendido; 

 As instruções do jogo devem ser claras e simples; 

 O jogo deve explorar os sentidos ao máximo, de forma a atrair a curiosidade da criança; 

 O jogo deve ser apelativo e interativo para manter o interesse da criança; 

 O jogo deve ser adequado à idade do público-alvo em termos de história, decoração, 

abordagem e dificuldade; 

 O jogo deve incentivar a competição, individual ou coletiva, para que a criança se esforce 

sempre ao máximo; 

 O jogo deve ser desafiante, mas informativo, no sentido de indicar sempre o balanço 

positivo e negativo, assim como valorizar os feitos conseguidos pela criança; 

 O jogo deve recorrer, ao máximo, à lógica, ao raciocínio e ao conhecimento, seguindo 

sempre uma abordagem educacional ao longo do seu curso. 

 Tendo em conta estes requisitos, do ponto de vista didático, educacional e pedagógico, 

deve haver um encadeamento lógico do conteúdo, possibilidade de escolher os conteúdos a 

abordar, hipótese de geração de conceitos, e ser o mais visual e sonoro possível, em detrimento 

de apresentação textual. 

 Do ponto de vista técnico, o jogo deve ser fluído, rápido e sem erros, possuir interface 

apelativa, ter em conta o fator tempo na mudança de conteúdo, não permitir respostas fora do 

contexto assim como permitir a correção das mesmas, e seguir uma sequência simples e flexível 

[42]. 
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4.2.3 As Crianças e Os Jogos 

 Todas as crianças que cresçam no seio de um ambiente social e familiar saudável 

começam a brincar desde pequenos. 

 Um bebé que não saiba falar e ainda não tenha maturação cerebral para compreender a 

linguagem, reage de forma favorável, geralmente com sorrisos, risos e gargalhadas, a pequenas 

brincadeiras com bonecos, sons ou gestos que os adultos apresentem. Ora, é indubitável que a 

criança tem em si inerente o espírito da brincadeira como forma de entretenimento, aprendizagem 

e comunicação, mas, mais importante ainda, como meio para ser feliz. 

 Doravante, esse espírito nunca deve ser cortado; antes pelo contrário, deve ser sempre 

incentivado. Preferencialmente canalizado para reivindicar e estimular conceitos de aspeto 

importante para o crescimento intelectual da criança. 

 O jogo, quando apropriado e adaptado, consegue moldar o sistema de aprendizagem da 

criança: aquilo que ela rejeita ou tem dificuldades em compreender torna-se interessante, pois 

existe o prazer de trabalhar determinada matéria sem pensar em objetivos finais. Quando veem 

um filme ou leem um livro por prazer, as pessoas não têm por hábito perguntar qual a finalidade 

de ver aquele filme ou ler aquele livro. Simplesmente o fazem porque lhes dá gosto. E é esse tipo 

de gosto que os jogos tentam incutir às crianças pelas determinadas áreas de aprendizagem [43], 

[42]. 

 Neste sentido, quanto mais criativos, mágicos e apelativos forem os jogos, recheados de 

problemas interessantes e inventivos, maior é a certeza de que a criança desenvolverá o seu 

intelecto e aumentará o seu conhecimento, sem consciência de que o está a fazer. A falta de 

noção, por parte das crianças, do objetivo dos jogos incutidos pelos educadores é uma mais-valia 

para elevarem o interesse por áreas como a matemática, que as crianças desprezam, na sua 

maioria. 

 Concomitantemente, é notória a influência do brinquedo e da brincadeira no 

desenvolvimento da criança. Desenvolve o conhecimento da criança, mas também a curiosidade, 

a iniciativa, a autoconfiança, as competências linguísticas, o pensamento, a concentração e o 

gosto. Adicionalmente, as dificuldades escolares serão cada vez menores, as capacidades sociais 

maiores e a satisfação pessoal crescente. 
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Capítulo V 

5. disMAT - Aplicação Android 

 

5.1 Objetivo 

Tal como foi referido anteriormente, em Portugal ainda há pouco suporte para ajudar 

crianças com dificuldades de aprendizagem a matemática ou, especificamente, com discalculia. 

Sendo esta a era tecnológica, mais recentemente inundada de gadgets, uma aplicação eletrónica 

e preferencialmente móvel seria algo motivador para estas crianças. As crianças de hoje em dia 

pegam mais depressa num smartphone ou tablet para jogarem enquanto estão à mesa ou numa 

outra atividade do que num livro ou jogo de tabuleiro. Assim, uma aplicação que funcionasse na 

maioria destes gadgets e que as ajudasse a trabalhar os conhecimentos matemáticos de forma 

divertida, seria uma boa aposta. Deste modo, recorreu-se à ideia de desenvolver uma aplicação 

Android, que é o sistema operativo móvel mais utilizado em todo o mundo, com um jogo por níveis 

e pequenas tarefas. 

Esta aplicação, que inicialmente era apenas denominada de ‘Aplicação’ e, posteriormente, 

passou a disMAT3, é composta por 3 níveis de dificuldade adequados ao aprofundamento do 

conhecimento matemático, tendo cada nível 10 pequenas tarefas, abrangendo estas as várias 

áreas afetadas pela discalculia, tal como foi referido no Capítulo II. A última tarefa não é 

contabilizada para a pontuação; o grau de complexidade é demasiado relativo quando comparado 

com o das outras tarefas. Torna-se assim um bónus para desafiar a criança. 

 

5.1.1 Tamanho 

A noção de tamanho é algo que confunde a criança discalcúlica. A diferença entre ‘grande’ 

e ‘pequeno’, ou ‘maior’ e ‘menor’, seja por comparação de objetos, números ou quantidades, 

torna-se uma tarefa difícil, mesmo depois de já ter assimilado estes conceitos. 

                                                           
3 dis de “dificuldade” e MAT  de abreviação de “matemática”. 
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  Assim sendo, a primeira tarefa da aplicação trabalha essa noção: primeiramente, a 

distinção entre o objeto maior e o objeto menor; posteriormente, aplicando os sinais de relação 

matemáticos (<,=,>) e, por último, aplicando estes sinais mas entre números semelhantes no 

aspeto (e.g., 6 e 9, 3 e 8, 1 e 7, 2 e 5), tal como se apresenta na Figura 5. 

 

Figura 5 - Tarefa 1 nos Níveis 1, 2 e 3 

5.1.2 Direção 

 A criança discalcúlica tem dificuldade em distinguir o lado esquerdo do lado direito. Agrava-

se quando precisa de seguir um conjunto de direções que lhe dão, como uma sequência de 

indicações com esquerdas e direitas. 

 Deste modo, a segunda tarefa da aplicação prende-se com a noção de direção. No 

primeiro nível, aborda a distinção entre uma seta a apontar para a direita e outra a apontar para 

a esquerda; no segundo nível, o mesmo tipo de distinção mas com várias opções; e, no terceiro 

nível, a atribuição de uma sequência às setas representadas., tal como representado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Tarefa 2 nos Níveis 1, 2 e 3 
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5.1.3 Memória 

 Em termos de percetividade, a memória é um dos campos afetados nas crianças 

discalcúlicas. A atividade de decorar uma sequência, quer seja de números, objetos, cores ou 

formas, é-lhes difícil, assim como decorar a morada ou um contato telefónico. 

 Por isso mesmo, criaram-se três tarefas relacionadas com o uso da memória: a terceira, 

a sexta e a décima tarefa de cada nível. 

 A terceira tarefa consiste em memorizar uma imagem e, após alguns segundos, selecionar 

os respetivos semelhantes, tal como se apresenta na Figura 7. No primeiro nível são apresentadas 

duas imagens diferentes para memorizar e, de seguida, selecionar os pares de imagens 

visualizados previamente. No nível seguinte a dificuldade aumenta ao haverem quatro pares 

disponíveis para se selecionar, em vez de dois (número de imagens). Por último, no nível três, a 

dificuldade prende-se com identificar os pares iguais num conjunto de imagens diferentes, sem 

qualquer indicação prévia dos pares em questão.  

 

Figura 7 - Tarefa 3 nos Níveis 1, 2 e 3 
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 Na sexta tarefa o objetivo passa por identificar a marca do logótipo apresentado na 

imagem, sendo que no primeiro nível são apresentadas várias hipóteses de escolha múltipla para 

um logótipo auto-revelador; no segundo nível são apresentadas várias opções, mas para um 

logótipo que pode ser facilmente confundido e, por último, no terceiro nível a identificação do 

logótipo é adivinhada pelo utilizador. A Figura 8 apresenta a tarefa descrita nos seus diferentes 

níveis. 

 

Figura 8 - Tarefa 6 nos Níveis 1, 2 e 3 

 Finalmente, a décima tarefa é apresentada na Figura 9 – a tarefa opcional – e trabalha a 

parte da memória através de um puzzle, cujo grau de dificuldade aumenta com o número de peças 

e com a pré-visualização da respetiva imagem. Assim sendo, no nível um o utilizador dispõe de 

quatro peças podendo ver a imagem-alvo; no nível dois o utilizador dispões de nove peças para 

formar a imagem-alvo; no nível três o utilizador possui nove peças, tal como no nível anterior, mas 

não dispõe da pré-visualização da imagem-alvo. 

 

Figura 9 - Tarefa 10 nos Níveis 1, 2 e 3 
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5.1.4 Grandezas: Comprimento e Peso 

Uma outra área débil para as crianças discalcúlicas é a manipulação de grandezas. Lidar 

com quilogramas e convertê-los para gramas, ou mesmo comparar algo em centímetros com algo 

em metros são tarefas que requerem bastante atenção nestas crianças. Para uma criança sem 

DA este processo de conversão nem sempre é fácil de assimilar. Pior numa criança com DA. 

Por isso mesmo, a quarta tarefa aborda as grandezas métricas, nomeadamente em 

termos de comprimento. 

O objetivo desta tarefa passa por indicar a altura correta do boneco apresentado na 

imagem (ver Figura 10). Assim sendo, no primeiro nível a criança tem três opções para a altura 

correta do boneco, todas em centímetros, tal como na sua medição. No nível seguinte a tarefa é 

semelhante, embora as opções apresentadas estejam expressas em decímetros, obrigando o 

discalcúlico a fazer a conversão da medição. Por último, o utilizador tem que indicar a altura 

medida do boneco em metros, decímetros e milímetros, aumentando um pouco o nível de 

dificuldade em relação à mesma tarefa no nível anterior. 

 

Figura 10 - Tarefa 4 nos Níveis 1, 2 e 3 

 Ainda sobre as grandezas, a sétima tarefa envolve questões relacionadas com o peso de 

objetos, tal como se representa na Figura 11. 

 Primeiramente, o utilizador tem que identificar o prato mais pesado observado na balança; 

seguidamente, seleciona a estimativa de peso correta para cada prato da balança, sendo que as 

opções envolvem medições em unidades de quilograma; por útlimo, o utilizador escolhe a resposta 

correta ao problema colocado: quanto pesaria um prato dado o peso do outro, em quilogramas. 
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Figura 11 - Tarefa 7 nos Níveis 1, 2 e 3 

5.1.5 Tempo 

 Outra das áreas em que as crianças têm DA é a noção espaciotemporal. A ideia do dia e 

noite relacionada com as horas correspondentes faz-lhes confusão, especialmente quando o 

formato das horas varia entre o sistema standard da ISO 86014 e o sistema americano5. 

Explicitando, quando nos relógios digitais as crianças visualizam “15:00” e, ao mesmo tempo, 

observam um relógio analógico que indica 3 horas, é-lhes problemático assimilar a equivalência. 

 Deste modo, a quinta tarefa prende-se com as noções temporais, em que o objectivo 

principal é identificar as horas correctamente, tal como se apresenta na Figura 12. 

No primeiro nível, surgem várias opções referentes às horas representadas no relógio 

analógico quando este indica 12 horas; no segundo nível, à semelhança do primeiro nível, 

aparecem várias opções relativas às horas apresentadas no relógio analógico, embora se faça a 

distinção entre dia e noite, para a criança escolher se são 13 horas (1 hora da tarde) ou 1 hora (1 

hora da manhã); no terceiro nível, requere-se a identificação das horas e minutos apresentadas 

no relógio analógico, tendo em conta a altura do dia. Neste último nível espera-se que a criança 

recorra ao sistema de 24 horas. 

                                                           
4 Sistema de 24 horas. 

5 Sistema de 12 horas ante meridiem (antes do meio-dia) e 12 horas post meridiem (depois do meio-dia). 
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Figura 12 - Tarefa 5 nos Níveis 1, 2 e 3 

5.1.6 Orientação 

 Tal como referido anteriormente, uma das dificuldades das crianças discalcúlicas é a 

noção espaciotemporal. E se na quinta tarefa se focou mais na questão temporal, a oitava tarefa 

centra-se no conceito espacial, mais concretamente na orientação. 

 A oitava tarefa trabalha conceitos de orientação, como noções de ‘cima’, ‘baixo’, ‘topo’, 

‘fundo’ e pontos cardeais, tal como se representa na Figura 13.  

Assim sendo, no primeiro nível, dada uma imagem, existem várias opções para a 

localização do objeto selecionado, pretendendo-se que se identifique a sua posição relativamente 

a outro objeto. No segundo nível, surgem opções para distinguir entre o topo e o fundo da árvore, 

assinalados na imagem. No último nível, o utilizador terá que identificar o ponto cardeal para onde 

aponta a bússola. Neste terceiro nível, há uma “armadilha”, pois a agulha de uma bússola indica 

sempre o Norte. 

 

Figura 13 - Tarefa 8 nos Níveis 1, 2 e 3 
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5.1.7 Quantidades: Dinheiro 

As crianças com DD têm problemas em lidar com quantidades. Essa tarefa torna-se ainda 

mais difícil quando é preciso aplicá-la no quotidiano, como é o caso do dinheiro. A gestão das 

notas e moedas de que dispõem trazem-lhes confusão, confusão esta que aumenta quando 

precisam de receber ou dar troco com o que resta. 

A nona tarefa prende-se a este conceito, nomeadamente na identificação da totalidade de 

dinheiro disponível, tal como mostra a Figura 14. 

No primeiro nível existem várias opções para designar a quantia apresentada na imagem, 

sendo expectável que a criança consiga relacionar notas com moedas. No segundo nível surgem 

também várias opções de escolha múltipla para a solução de um problema simples apresentado, 

assim como no último nível, embora neste último o problema não apareça sob a forma de imagem, 

mas de texto. 

 

Figura 14 - Tarefa 9 nos Níveis 1, 2 e 3 

 

5.2 Requisitos da Aplicação 

Em termos de requisitos, o utilizador apenas necessitará de um dispositivo com uma versão 

Android igual ou superior à 4.2 (Jelly Bean), visto ser a versão mais antiga ainda no mercado, e 

ser uma das versões mais utilizadas, tal como se pode verificar na Figura 15. Embora no gráfico 

de barras se apresentem várias versões do sistema Android, este não se encontra completo, pois 

estima-se que cerca de 1% dos utilizadores globais recorrem ainda a versões prévias ao Froyo [44]. 
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 Assim sendo, a aplicação foi desenvolvida na versão Android 4.2, com uma orientação de 

ecrã vertical fixa e graficamente simples e leve, para que possa ser utilizada por um maior número 

de utilizadores, apesar de perder em termos de qualidade e inovação de design devido à versão 

escolhida. 

 Sendo esta uma aplicação direcionada para crianças dos 5 aos 10 anos, foi criado um 

botão que permite àquelas que não sabem ler ou têm dificuldades ainda nesse campo, ouvir a 

pergunta, as possíveis respostas e instruções em cada tarefa. Foi também tido em conta a 

adequação do conteúdo e da interface gráfica à faixa etária-alvo. 

 

Figura 15 - Utilização de cada versão Android em Junho e Outubro de 2015 (em percentagem) 

 

5.2 Ferramentas Usadas e Construção 

 

5.2.1 Android Studio 

 Tal como referido no Capítulo IV, o IDE usado para o desenvolvimento de aplicações 

Android mais comum e intuitivo é o Andoid Studio. Em vez deste IDE, poder-se-ia recorrer ao 

Eclipse, ao IntelliJ IDEA, ao NetBeans, ou a muitos outros. Mas, sendo este o IDE oficial para 

Android e com o SDK já incluído, torna-se a eleição dos principiantes. 
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 Além de ser gratuito e disponibilizado online pela Android Developers [45], este IDE é 

bastante completo, tal como se mostra na Figura 16: 

 Permite trabalhar com os layouts quer numa janela de design (com previsualização 

gráfica), quer numa janela de texto (em XML);  

 Possui interpretação inteligente (smart rendering) ao mostrar os links para correção de 

erros, como é o caso de um botão adicionado ao layout sem dimensões especificadas;  

 Apresenta uma janela aquando do build do projeto que permite identificar por tipo de 

mensagem os erros, avisos, informações, notas e outros itens ao longo do procedimento. 

 

Figura 16 - Printscreen das várias janelas de trabalho do Android Studio 

 O Android Studio conta ainda com alguns componentes do kernel Linux, como o Android 

Debug Bridge (ADB), o Low Memory Killer (LMK) e o IPC Binder, que permitem que o software 

seja executado sem problemas. 

 O ADB funciona como uma interface via terminal para integração entre o utilizador e o 

sistema de arquivo do dispositivo. É, portanto, uma aplicação cliente-servidor usada para aceder 

ao terminal por USB ou TCP/IP e obter informações do sistema: depuração de uma aplicação, 

registo de logs, acesso à consola de gradle, consulta de mensagens dos processos, enviar e 

receber ficheiros, entre outras. Recorre-se frequentemente ao ADB para filtrar em tempo real toda 

a informação que a aplicação transmite, registando-se estes dados e procurar eventuais erros. 
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 Juntamente com o ADB, funciona o Android Virtual Device (AVD), que é uma instância de 

emulador criada pelo utilizador com recurso ao SDK Manager. Basicamente, a sua função é 

simular um dispositivo Android com as características determinadas pelo utilizador (versão do SO, 

tamanho do ecrã, resolução, processador, memória RAM, etc.). 

 Já o LMK é um componente que faz uma gestão automática da memória, sendo 

responsável por encerrar aplicações ou serviços quando o sistema necessita de mais memória. 

 Por último, o IPC Binder faz o contato entre as várias aplicações instaladas, permitindo a 

troca de pedidos e respostas entre elas. 

 Ainda que este IDE seja uma plataforma bastante flexível e maleável, adaptando-se a 

qualquer tipo de terminal, a fragmentação é um dos seus problemas. A questão da atualização do 

SO eminente mas sem suporte dos fabricantes e/ou operadores, leva a que os programadores, 

ao criar uma aplicação, tenham que ter em conta vários aspetos para assegurar a compatibilidade 

com todas as versões Android. Por esta mesma razão, referiu-se na seção anterior a moldagem 

da aplicação disMAT de forma a apropriar-se a um maior leque de dispositivos. 

 

5.2.2 Estrutura 

Os ficheiros e as definições do projeto Android são transversais a todos os módulos do 

projeto. Eis os mais relevantes e o seu propósito: 

Tabela 2 - Alguns ficheiros e definições da aplicação Android 

.idea Diretoria para as definições do Intellij IDEA. 

App Módulo de diretorias e ficheiros da aplicação. 

Build Diretoria que armazena o output construído de todos os módulos do projeto 

Gradle Contém os ficheiros gradler-wrapper. 

build.gradle Propriedades personalizáveis para construir o sistema. 

gradle.properties Definições gradle do projeto. 

 

 Os módulos da aplicação Android são módulos que eventualmente são compilados nos 

ficheiros APK baseados nas definições de construção. Contêm o código-fonte da aplicação e os 

ficheiros dos recursos. Os mais relevantes são: 
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Tabela 3 - Alguns módulos da aplicação Android 

build/ 
Contém as pastas de construção para determinadas variantes. 

Armazenada no módulo principal da aplicação. 

libs/ 
Contém bibliotecas privadas. Armazenada no módulo principal da 

aplicação. 

src/ 

Contém o ficheiro de raiz da Activity, que é armazenado em 

src/main/java//ActivityName>.java. Todos os outros ficheiros de 

código-fonte (como ficheiros .java ou .aidl) são armazenados nesta 

diretoria também. 

androidTest/ Contém os testes de instrumentação. 

main/java/com.>project<.>app< Contém o código-fonte Java para as atividades da aplicação. 

main/gen/ 
Contém os ficheiros Java gerados pelo Android Studio, como o 

ficheiro R.java e interfaces criadas pelos ficheiros AIDL. 

main/res/ 
Contém os recursos da aplicação, como ficheiros de imagem, 

ficheiros de layout e valores string. 

build.gradle Propriedades personalizáveis para construir o sistema. 

 

Na estrutura do disMAT, apresentada na Figura 17, salienta-se a preto a pasta app, que 

contém a diretoria main (a vermelho) que, tal como foi referido anteriormente, é onde se 

encontram os módulos da aplicação com que o programador mais interage e modifica. 

A azul encontram-se salientados os ficheiros Java encontram-se e é aqui que são 

delineadas as atividades da aplicação e as funcionalidades dos diversos componentes dos layouts. 

A verde temos os recursos da aplicação, desde os ficheiros de imagem na diretoria 

drawable, os ficheiros XML com o design da aplicação na pasta layout, os ficheiros de som na 

diretoria raw e os ficheiros XML que definem as cores, as strings e o estilo na pasta values. 

Por último, o ficheiro AndroidManifest.xml, salientado a roxo, que contém toda a 

informação essencial sobre a estrutura da aplicação. 
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Figura 17 - Estrutura da aplicação 

 

5.2.3 Interface 

 O que determina o aspeto dos menus e funções no ecrã do dispositivo é aquilo a que se 

denomina interface. 

A interface é, por outras palavras, aquilo com o utilizador interage, seja um elemento 

gráfico ou tátil como forma de entrada, de modo a transmitir uma cadeia de comandos para o 

resto do sistema, resultando numa ação. Mais concretamente, aplica-se o termo GUI que é um 

tipo de interface do utilizador que permite a interação como dispositivos digitais através de 

elementos gráficos (todo o tipo de indicadores visuais). Esta GUI pode ainda ser tátil quando a 

forma de entrada são ecrãs sensíveis ao toque e a forma de saída desse mesmo ecrã. 

 Se se pensar na condução de um automóvel, a interface do condutor seria composta pelo 

volante, pelos pedais e pelo manete das mudanças. Analogamente aos sistemas operacionais com 
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uma GUI, o condutor manipula o volante para mudar de direção, controla as mudanças e a 

aceleração com os pedais, de modo a deslocar-se de acordo com os seus desejos. Numa GUI o 

utilizador desloca widgets, janelas, entre outros ícones com os dedos, abre e fecha separadores, 

aumenta e diminui o ecrã, etc., tudo de forma tátil de forma a realizar as ações que lhe interessam. 

E, tanto como no caso de um condutor de automóvel, o utilizador apenas gere os comandos de 

entrada; tanto o automóvel como o dispositivo digital que o utilizador manipulou, posteriormente 

aos comandos recebidos, usam os recursos do sistema para completar as ações: regular a 

potência do motor, a direção das rodas, entre outros, no caso do automóvel, e aceder a memória, 

utilizar mais CPU, encerrar processos, etc., no caso do utilizador da GUI. Pode-se dizer que a 

interface serve para isolar e proteger o sistema operacional de erros do utilizador, mas também 

criar uma abstração da utilização e gestão dos recursos do sistema, que é o caso de uma aplicação 

Android. 

 A ideia da interface parte da programação orientada a objetos, constituindo uma base da 

programação por módulos. Isto porque na programação orientada a objetos, como é o caso da 

linguagem Java, a interface compreende um conjunto de métodos que um determinado objeto vai 

aplicar. 

O layout associado a cada Activity é feito em linguagem XML, sendo que o Android Studio 

dispõe de uma ferramenta gráfica mais intuitiva para a criação das estruturas. Deste modo, a 

interface da aplicação é um conjunto de layouts, nos quais se usaram objetos como TextView, 

Button, ImageView, LinearLayout, FrameLayout, ImageButton, RadioButton, AbsoluteLayout, entre 

outros, tal como se pode observar na Figura 16, onde se apresenta o código-fonte de um Toast. 

Assim, para a interface, ou layout, foram criados 41 ficheiros XML, ou seja, 41 “ecrãs” 

para o jogo. Destes 41, 11 foram para as tarefas do Nível 1, 11 para as tarefas do Nível 2, 10 

para as tarefas do Nível 3, 3 para toasts, 1 para o Menu Principal, 1 para o Menu dos Níveis, 1 

para Sobre, 2 para Ajuda (instruções), e 1 para Home – a página inicial. 

É de clarificar que um Toast é uma mensagem popup, que surge no ecrã enquanto a 

Activity atual permanece visível e interativa.  

Um Toast pode ser básico ou personalizado. Exemplo de um Toast básico é o Toast que 

apresenta a pontuação atualizada sempre que se muda de tarefa:  
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 Visualmente, este Toast mostraria uma mensagem como se apresenta no ecrã esquerdo 

da Figura 18. 

 

Figura 18 - Toasts básico e personalizado: Toast da pontuação atualizada e Toast de resposta certa 

Na Figura 16 apresenta-se a pré-visualização de um Toast personalizado e parte do código 

XML que configura a mensagem. Este Toast mostra uma imagem depois de se selecionar uma 

resposta certa, como se pode ver pelo ecrã direito da Figura 18. 
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A estrutura acima é a estrutura de um Toast associado a uma imagem, sendo que se 

podem adicionar mais parâmetros ou retirar, como a posição exata da notificação no ecrã. 

 

5.2.4 Classes  

 Uma classe é um tipo de estrutura que define e determina o curso dos seus objetos através 

de métodos e serviços, assim como caracteriza os diferentes estados dos mesmos com atributos. 

Em programação orientada a objetos, a classe funciona como uma camada de abstração entre os 

objetos e as suas caraterísticas e funcionalidades. 

 Na aplicação disMAT foram criadas 38 classes, praticamente uma para cada Activity da 

aplicação, de acordo com o diagrama da Figura 19. Destas 38 classes, a classe Home é a classe 

main, ou seja, a classe respetiva à página inicial da aplicação é a classe principal, da qual partem 

todas as outras. Esta é a primeira classe a ser invocada quando a aplicação é inicializada. 

 

Figura 19 - Organização das activities da aplicação 

É de salientar que há classes que são geradas pelo Android Studio aquando da construção 

e inicialização da aplicação, que é o caso da classe R. Esta classe define as propriedades dos 

objetos internos que são usados na aplicação. É baseada nos ficheiros dos recursos, incluindo 

layouts e preferências, pois armazena os seus IDs e subclasses que os categorizam. 

Quando se fala de uma classe é relevante falar da sua estrutura e do encapsulamento de 

estado dos objetos. 

Ora, quanto à estrutura da classe, esta pode possuir: 

Página 
Inicial

Menu

Níveis

Nível 1 Tarefa 1 Tarefa 2 ... Tarefa 10

Nível 2 Tarefa 1 Tarefa 2 ... Tarefa 10

Nível3 Tarefa 1 Tarefa 2 ... Tarefa 10Ajuda

Sobre
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 Construtores, que são métodos que definem o comportamento de um objeto quando este 

é criado; 

 

 Destrutures, que são métodos que definem o comportamento de um objeto quando este 

é destruído; 

 

 Propriedades, que definem o acesso a um dos diferentes estados de um objeto; 

 

 Eventos, que permitem ao objeto recorrer a outros procedimentos, dependentemente do 

seu estado interno e comportamento. 

 

Relativamente ao encapsulamento, esta é uma das funcionalidades da classe que permite 

limitar o acesso aos atributos de uma classe. Para tal, existem três tipos de limitadores: 

 Public – permite que qualquer classe aceda a esse membro. É geralmente usado na 

definição de interfaces; 

 Protected – permite que o membro seja acedido apenas pela própria classe e respetivas 

subclasses; 

 Private – permite que o membro seja acedido apenas pela própria classe. 

 Exemplos da implementação destes limitadores na aplicação: 
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5.2.5 Componentes 

 Existem quatro tipos de componentes da aplicação, tendo cada um a sua funcionalidade 

e ciclo de vida. São elementos essenciais para construir uma aplicação Android, acabando por 

serem dependentes uns dos outros. 

 

Activity 

 Uma Activity é um componente da aplicação que dispõe um ecrã visual para os utilizadores 

interagirem, de forma a obterem algo. A título de exemplos são a escrita de uma mensagem de 

texto, a gravação de um vídeo e a visualização de imagens. 

 É um elemento essencial da aplicação uma vez que esta consiste em múltiplas activities 

interligada entre si. Naturalmente, há uma Activity que é designada por main, ou seja, é a Activity 

principal e que inicia a aplicação. Cada Activity pode iniciar uma nova Activity, sendo que a primeira 

terá que mudar o seu estado para tal. 

 Ciclo de vida 

 Uma Activity tem vários estados que podem ser vistos como fases do seu ciclo de vida. E 

o seu estado muda consoante a necessidade de a colocar em segundo plano, armazenada numa 

stack (pilha), ou em primeiro plano, a ser utilizada. 

 Quando uma nova Activity é criada, assume o topo da stack e torna-se na Activity a correr. 

Ao mesmo tempo, a Activity anterior permanece em segundo lugar na pilha e não volta ao primeiro 

plano enquanto a nova Activity existir. 
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Figura 20 - Ciclo de vida de uma Activity 

 De acordo com a Figura 20, é possível destacar quatro principais estados de uma Activity: 

1. Quando está em primeiro plano (no topo da stack), está a correr ou ativa; 

2. Quando não está a correr mas está visível (uma outra Activity está a correr em primeiro 

plano mas não cobre todo o ecrã), está em pausa. De certa forma a Activity não está 

inativa, mas pode ser terminada pelo sistema; 
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3. Quando é completamente tapada por outra Activity, é parada. Apesar disso, guarda todos 

os seus estados e informações, e torna-se invisível para o utilizador, podendo ser 

terminada pelo sistema; 

4. Quando está em pausa ou parada, o sistema pode libertar a Activity da memória ao 

terminá-la ou destruindo o seu processo. Para ser novamente visível para o utilizador, terá 

que ser reiniciada e restaurada ao seu estado anterior. 

 Exemplos da aplicação de alguns estados de uma Activity na aplicação disMAT: 

 

 Nesta aplicação criaram-se 38 activities, com a organização segundo a Figura 19. 

 

Service 

Um Service é, tal como o nome indica, um serviço. É um tipo de componente que corre 

em segundo plano, uma vez que se responsabiliza por tarefas demoradas, ou se encarrega de 

trabalhar em processos remotos. Neste sentido dá suporte às activities ao efetuar tarefas como 

atualizações, comunicação com outras aplicações e comunicação com a ligação à internet. 

Não possui uma interface nem necessita de uma, pois executa tarefas como permitir ao 

utilizador ouvir música em segundo plano enquanto usa outra aplicação, ou mesmo permitir 

procurar um contato na lista sem ter que desligar a chamada. Por estar frequentemente 

relacionado com outros processos que decorrem noutro plano, um Service é controlado pelos 

outros componentes da aplicação. 
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Broadcast Receiver 

 Um Broadcast Receiver é um componente que reage a eventos e sinais de todo o sistema. 

 Sempre que uma aplicação é instalada, o instalador regista numa lista todos os 

componentes deste tipo, para que sempre que surjam eventos ou sinais do sistema, fazer uma 

correspondência entre um Broadcast Receiver, o acontecimento e a respetiva reação da aplicação. 

Exemplos de acontecimentos a que este componente responde são a mudança da hora, a variação 

do estado da bateria, a modificação de condições de conetividade, a captura de uma imagem e o 

aviso do ecrã desligado. 

 Além de responder a eventos do sistema, também reage a sinais de aplicações ou interage 

com elas, como resposta. Uma resposta-modelo deste componente quando uma aplicação perde 

o sinal de rede é adiar a atualização da aplicação para quando o sinal seja recuperado, aviso que 

pode ser transmitido, não por uma interface, mas por uma notificação na barra de estado. 

 Na aplicação desenvolvida, quando uma nova Activity é criada, é indicado à interface do 

sistema para não mostrar o nome da aplicação no topo do ecrã, assim como indicar que a Activity 

ocupará todo o ecrã: 

 

 

Content Provider 

 Um Content Provider é um componente que gere o acesso a um conjunto de dados da 

aplicação. Para tal, recolhe todos os dados, isola-os e fornece mecanismos para definir a 

seguranças dos dados. 

 Este componente é útil para ler e escrever dados que são privados de uma aplicação e 

não partilhados. Por exemplo, quando uma aplicação tenta aceder à lista de contatos do utilizador, 

se tiver permissão, é através do Content Provider que lê esses dados. 

 De certo modo, é um componente que serve de interface que liga os dados de um 

processo com código a decorrer noutro processo. 

 



5. disMAT - Aplicação Android 

52 
 

Intent 

 Um dos conetores entre componentes de uma aplicação é o chamado Intent, que é um 

objeto-mensageiro. É usado, essencialmente, para fazer pedidos entre outros componentes: iniciar 

uma Activity, um Service ou entregar uma mensagem Broadcast. 

No caso da aplicação disMAT, foram usados Intents para iniciar activities. Eis um exemplo 

onde se cria uma nova Activity para a classe Nivel11 (next11), se passam parâmetros (variável 

Pontuacao1) e se dá o comando para iniciar a Activity: 

 

Thread 

 Quando uma aplicação é iniciada, o sistema cria uma linha de execução para a aplicação. 

Esta linha de execução parte de um main Thread – um Thread principal. Trata-se de Thread 

essencial porque está encarregue de atribuir eventos às ferramentas apropriadas, interagindo com 

componentes da interface de utilizador. 

 Contudo, uma aplicação pode criar os seus próprios threads, como é o caso de na Activity 

Home, a criação de um Thread para pôr a Activity em espera durante um certo tempo antes de 

passar à Activity seguinte: 
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5.2.6 Recursos 

 Os recursos são ficheiros adicionais e conteúdo estático que o projeto pode usar na 

aplicação, e encontram-se na diretoria /res do projeto, tal como se representa na Figura 17. É 

através destes recursos que se constrói a parte visual/gráfica da interface do utilizador. 

 São, ordinariamente, ficheiros XML e ficheiros multimédia (áudio, vídeo e imagem). Desta 

forma, são classificados de acordo com o tipo:  

 Drawable – ficheiros bitmap (PNG, JPEG ou GIF), 9-Patch e XML, que descrevem formas, 

imagens ou objetos, no seu estado comprimido ou normal. Na aplicação disMAT os 

ficheiros de imagem foram todos alterados ou criados com recurso a programas de 

tratamento de imagem; 

 Layout – ficheiros XML que definem o aspeto da interface do utilizador. Há um layout para 

cada Activity e para cada Toast da aplicação disMAT; 

 Values – ficheiros XML que contêm valores simples, como strings, dimensões, arrays, 

cores e estilos. Possuem vários qualificadores (e.g., v11) consoante a necessidade dos 

ficheiros serem compatíveis com mais versões Android. O tipo de elemento XML controla 

a forma como os recursos definidos dentro dos ficheiros XML estão organizados na classe 

R. 

 Além destes 3 tipos, a aplicação possui mais 2 tipos de recursos: mipmap e raw. Os 

ficheiros em mipmap são ícones iniciantes da aplicação em formato de imagem. Estes ícones são 

as imagens, símbolos ou outro grafismo que caracterizam a aplicação. A título de exemplo, o ícone 

para efetuar chamadas num smartphone é um auscultador de telefone e é essa aplicação que 

associamos à imagem sempre que a vemos. 

Os recursos mipmap podem ser divididos em vários grupos de acordo com os 

qualificadores hdpi, mdpi e (x)hdpi. Cada um destes qualificadores diz respeito à categoria de DPI 

do ecrã onde a aplicação corre, sendo que hdpi corresponde a 240 DPI, mdpi corresponde a 160 

DPI, e (x)hdpi corresponde a valores variantes dos DPI. É importante esta divisão por qualificadores 

para que os ícones da aplicação se adaptem aos vários tipos de ecrã e resoluções. Também os 

recursos drawable podem fazer esta distinção por DPI quando acharem necessário. 
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Já a diretoria /raw alberga os ficheiros de áudio e vídeo e é facultativa. No caso da 

aplicação disMAT, os ficheiros são todos no formato MP3, correspondendo aos ficheiros de áudio 

com as gravações do texto das tarefas, para auxiliar as crianças a percebê-las sem saberem ler 

corretamente. Estes ficheiros foram gravados com recurso a um programa para audiovisuais. 

Em termos de associação dos recursos dentro das activities, existem várias formas 

dependendo do tipo de recurso. Eis alguns exemplos usados na aplicação desenvolvida: 

 

 

5.2.7 Manifesto 

 O manifesto é o ficheiro onde é definida a aplicação, mais concretamente no ficheiro 

denominado AndroidManifest.xml. Este ficheiro encontra-se, por norma, na raiz do projeto da 

aplicação. 

 Desta forma, contém as definições das activities, dos services, dos broadcast receivers, 

das permissões, da compatibilidade de versões Android, entre outros. Acedendo a este ficheiro, o 

dispositivo pode selecionar as aplicações por compatibilidade, de modo a gerir acesso a recursos 

da aplicação e do próprio sistema. 

 De entre as definições da aplicação, consta o nome do pacote Java da aplicação, pois 

trata-se de um identificador único; descreve os componentes da aplicação e nomeia as classes 

que os implementam; declara o nível mínimo da versão Android que a aplicação suporta; lista as 

bibliotecas que a aplicação deve recorrer. 

 Em termos de estrutura, o AndroidManifest.xml rege-se pela seguinte organização na 

aplicação disMAT: 



5. disMAT - Aplicação Android 

55 
 

Embora o ficheiro XML contenha, geralmente, várias tags, apenas os elementos <manifest> e 

<application> são necessários. 

 

5.3 Aspeto Final 

Obteve-se uma aplicação bastante simples que permite desfiar a criança discalcúlica em 

3 níveis de dificuldade, com 10 tarefas em cada nível que abordam áreas sensíveis para a mesma. 

 O objetivo principal era uma aplicação agradável, utilitária, curta e apelativa, sem registo 

de nome de utilizador ou dos resultados, pois serve apenas para uso familiar e não em massa. 

Não se pretendia uma aplicação demasiado informatizada ou complicada para não desviar o 

interesse da criança nem esgotar a sua paciência, e também para que os pais ou educadores 

mais próximos da criança a pudessem acompanhar no momento, e não posteriormente. Por isso 

mesmo, limitou-se a aplicação em termos de armazenamento de dados, sendo expetavél que a 

criança usufrua do jogo no momento e não o veja como uma competição com outras crianças, 

mas sim como um progresso seu. 
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 A limitação de recursos, como o acesso à internet ou estatísticas dos resultados, prende-

se com os propósitos principais: a prevenção, o auxílio no diagnóstico e a terapêutica, em crianças 

com DA. De certa forma, a finalidade é alertar os pais ou educadores para dificuldades específicas 

da criança em atividades simples. Daí a necessidade de acompanhamento destes enquanto a 

criança brinca com o jogo. 

 O foco desta aplicação são as crianças com atraso escolar e/ou DA, com défice de 

atenção, mas também crianças sem qualquer problema aparente, dado que a prática do tipo de 

tarefas presentes no jogo é uma mais-valia para o seu desenvolvimento.  
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Capítulo VI 

6. Conclusões 

6.1 Considerações Finais 

 A discalculia é uma desordem ainda bastante incógnita para a população em geral e os 

estigmas da sociedade também são um fator impeditivo da deteção desta DA nas crianças e 

adultos. Devido à sua complexidade, esta DAM requer a atenção de variadas áreas, como a 

Matemática, a Psicologia, a Educação, a Pedopsiquiatria, a Neurologia, a Genética e a Biomédica. 

 As aplicações móveis constituem o futuro dos jogos didáticos para as crianças, quer na 

escola, quer em casa, sendo a aplicação disMAT um suporte português específico para menores 

com discalculia e outras DAM. 

 

6.2 Trabalho Futuro 

É relevante divulgar ainda mais a existência de uma DA como a discalculia, principalmente 

em menores, começando pelas escolas. O devido acompanhamento pelo pediatra da criança ao 

longo do seu desenvolvimento também deveria incluir a deteção de possíveis DA. 

Quanto à aplicação disMAT, uma vez que se trata de uma aplicação-protótipo – ou dita 

versão-teste, – pretende-se apresentar a mesma a um grupo de crianças da faixa etária descrita 

anteriormente, observar as suas dificuldades relativas ao funcionamento da aplicação e, a partir 

daí, melhorá-la nesses aspetos. 

Além disso, pretende-se também completar a aplicação com um quadro de estatísticas 

dos resultados, animações na transição entre tarefas, registo do utilizador e envio dos resultados 

obtidos pela criança para o docente que a acompanha. Estas alterações (ou adições) são para 

auxiliar, não os pais e educadores mais próximos da criança, mas sim o docente que a acompanha 

e fazer um registo evolutivo do seu desenvolvimento, comparativamente aos dos colegas e a si 

mesmo em diferentes momentos, depois de trabalhadas as áreas críticas da criança. 
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Para tal, é necessário ter em conta a boa gestão de recursos do dispositivo a ser utilizado, 

a capacidade de resposta da aplicação, a organização visual da informação e as boas práticas de 

programação. 
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Apêndices 

A. Artigo 

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação, foi desenvolvido um artigo intitulado “A 

Brief Look Into Dyscalculia And Supportive Tools”, da autoria de Filipa Ferraz e coautoria 

de José Neves, a ser apresentado na 5ª Conferência Internacional IEEE sobre E-Saúde e 

Bioengenharia (EHB), em Iasi, Roménia, de 19 a 21 de Novembro de 2015. Só depois da 

conferência é que estará disponível para consulta. 

O artigo aborda a temática da discalculia e ferramentas existentes para a sua terapêutica. 
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B. Glossário 

9-Patch  

Um gráfico 9-Patch é uma imagem bitmap ajustável que o sistema Android automaticamente 

redimensiona para acomodar conteúdos da janela que lhe sobrepõe. E.g., fundo dos botões 

standard do Android. A extensão deste tipo de ficheiros é .9png e são salvos na diretoria 

res/drawable/ do projeto Android. 

Bitmap 

Um bitmap é o mapeamento de algum domínio para bits (conjunto de zeros e uns). Ou seja, uma 

imagem bitmap é salva numa imagem vetorial de valores zeros e uns, pois o bitmap é 

frequentemente usado para configurar um bit por cada pixel da imagem. A extensão deste tipo de 

ficheiros é .BMP. 

Build 

Significa construir alguma coisa que tem um resultado observável e tangível. Neste caso, refere-

se ao processo de converter código-fonte dos ficheiros para artefactos únicos de software, que 

possam ser executados num computador ou outro dispositivo. 

Bullying 

Atos de violência, física ou psicológica, intencionais, voluntários e repetitivos, por parte de um 

indivíduo ou de um grupo, com vista a causar dor, angústia e baixa autoestima a alguém. 

Normalmente surge como uma demonstração de poder e é capaz de traumatizar e deixar sequelas 

eternas na vítima. 

Gadget 

Produto tecnológico de ponta que engloba equipamentos como PDAs, telemóveis, smartphones, 

tablets, leitores de MP3, entre outros dispositivos eletrónicos, que são práticos, úteis e cada mais 

usados no quotidiano. 

Gradle 

Ferramenta build de automação que constrói sob os conceitos da Apache Ant e Apache Maven, e 

introduz a linguagem de domínio específico (DSL) baseada em Groovy em vez da tradicional forma 

de declarar as configurações do projeto em XML. 
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Gradler-Wrapper 

Forma de iniciar o build de um gradle. Quando se inicia o build de um gradle através do wrapper, 

o gradle é automaticamente transferido e usado para executar o build. 

Hardware 

Termo aplicado ao conjunto de dispositivos físicos de equipamentos utilizados no processo de 

informações, como o CPU, a memória e aos dispositivos de entrada e saída. 

Intellij IDEA 

Ambiente de desenvolvimento integrado Java para desenvolvimento de software de computador. 

Kernel 

Programa de computador que gere pedidos de entrada e saída do software e os traduz para 

instruções de processamento de dados enviadas para o CPU e outros componentes eletrónicos do 

computador. 

Log (de dados) 

Processo de registo de eventos relevantes num sistema computacional. 

Link 

Referência para uma parte do documento ou programa. 

Mobile 

Algo que é móvel ou portátil. Termo frequente para designar telemóvel. 

MP3 

O mesmo que MPEG-1 ou MPEG-2 Audio Layer III. Formato codificador de áudio utilizado para 

áudio digital com compressão de perda de dados inúteis. 

Numerosidade 

Capacidade que uma criança tem em identificar e quantificar automaticamente pequenas 

quantidades, sem noções matemáticas. 
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Online 

O mesmo que “em linha”; “estar disponível para acesso imediato a uma página da internet”. 

Open-Source 

Livre; de código aberto a qualquer pessoa 

Output 

Saída; para onde o sistema envia os sinais e dados. E.g., ecrã, rato de computador, impressora. 

Raw 

Denominação para formatos de arquivos de imagens digitais que contêm todos os dados de origem 

de uma imagem, ou seja, formatos ditos “crus”, pois não sofrem compressão de dados. 

Rendering 

Processo de gerar uma imagem de um modelo a 2 ou 3 dimensões através de programas de 

computador. 

SDK Manager 

Divide as ferramentas, plataformas e outros componentes SDK em pacotes para melhor acesso e 

gestão. Permite verificar se há novos pacotes SDK ou novas atualizações e instalar 

automaticamente ou manualmente. 

Smartphone 

Telefone com funcionalidades avançadas que podem ser ampliadas através de aplicações 

suportadas e executadas pelo SO do mesmo. 

Software 

Parte lógica, contrastando com o hardware. É o conjunto de instruções e dados processados pelos 

circuitos eletrónicos do hardware. É, portanto, toda a interação dos utilizadores de computadores 

modernos. 

String 

Sequência de carateres que representa palavras, frases ou textos. 
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Tablet 

Dispositivo pessoal retangular tátil que pode ser usado para aceder à internet, visualizar fotos e 

vídeos, ler livros e jornais digitais, jogar jogos, entre outras atividades. Tal como um smartphone, 

pode-se aumentar as suas funcionalidades com aplicações compatíveis com o SO do tablet. 

Tag 

Em português, “etiqueta”. É uma palavra-chave relevante ou termo associado a uma informação 

que o descreve e permite classificar a informação associada a essa tag. 

User-Friendly 

Em português, “amigo do utilizador”. Aplica-se normalmente para dizer que se trata de algo 

intuitivo, acessível e fácil de manusear e lidar. 

Widget 

Componente de uma GUI que inclui janelas, botões, menus, ícones, etc.. Aplica-se também a 

atalhos para aplicações que podem ser implementados na área de trabalho e que podem fornecer 

pequenas informações, como a temperatura atual dada a localização do utilizador. 
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