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RESUMO 

 
PERILLO, Sabrina. Discalculia: mais um desafio na educação matemática. 2016. 34 f. 
Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
Matemática) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
Este produto acadêmico pretende realizar uma abordagem a respeito da discalculia 
apresentada em sala de aula por alunos do segundo ano do ensino médio da rede estadual de 
ensino, para informar e enfatizar o trabalho do professor, a partir do objetivo de diagnosticar o 
conhecimento ou a falta do mesmo, de modo a sugerir recursos distintos para explorar o senso 
numérico dos discentes e suas relações em sala de aula com a tentativa de amenizar os 
desconfortos causados pela linguagem matemática na vida desses alunos. Um desses recursos 
é contextualizar os conteúdos, para recuperar o gosto pelo estudo da matemática que foi 
perdido no decorrer da vida escolar, sendo a principal tarefa de professores nos dias atuais, 
assim como intervir na busca do tratamento pedagógico de modo que, repare alguns dos danos 
causados por esse distúrbio específico da matemática. Os alunos que, mesmo com as 
intervenções realizadas durante a pesquisa, não apresentaram melhora significativa em relação 
aos conceitos matemáticos, foram auxiliados a procurar uma ajuda especializada.  
 
 
Palavras-chave: Matemática. Discalculia. Intervenção  
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com estudo realizado pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016, os alunos brasileiros 

ficaram no 58° lugar em matemática entre os 65 países participantes da pesquisa. 

Apesar de reduzir o número de alunos sem o conhecimento básico em matemática em 

relação à pesquisa anterior, ainda estamos distante de alcançar o nível de excelência de 

países em que a educação é prioridade. 

Observa-se assim diversas dificuldades que afetam de forma significativa seu dia-

a-dia na convivência em sociedade. Cálculos, incontestavelmente fazem parte da vida 

de alunos das mais variadas séries. Tais como utilização de relógio de ponteiro, cálculos 

mentais simples com raciocínio lógico desenvolvido, dentre outros. Segundo, Lopes: 

 

“Ao se examinar o ensino da matemática com certa profundidade de reflexão, 

nota-se o quanto ela é capaz de contribuir à formação social e profissional 

dos alunos, proporcionando-lhes desenvolvimento”. (LOPES, 2006, p. 8). 

 

Essas noções básicas da matemática devem ser desenvolvidas no processo de 

ensino aprendizagem do aluno na iniciação do saber. Essa dificuldade durante esse 

processo limita a continuidade dos conteúdos a serem apresentados posteriormente, por 

fazer parte de uma progressão pedagógica. 

Para alguns docentes existe uma grande dificuldade na organização de suas aulas 

onde tentam de forma prática buscar melhores resultados na realização de suas tarefas 

planejadas, diminuindo assim os obstáculos e valorizando a capacidade dos alunos. 

 No que tange o ensino da matemática, esses desafios centram-se em conceitos já 

aplicados, mas sem êxito na compreensão do senso numérico, na dificuldade da 

compreensão de magnitude, na elaboração de estratégias para realizar tais tarefas, na 

produção de cálculos que envolvam estimativas. Conceitos esses fundamentais para, um 

desenvolvimento eficaz e significativo do aluno. 

Diante de tais situações surgiram alguns questionamentos importantes, como 

diferenciar distúrbio ou dificuldade, conceito e características da discalculia e aplicação 

de atividades adequadas para auxiliar tais alunos no processo de ensino aprendizagem. 
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A importância do professor é fundamental por ser ele um facilitador imediato a 

observar esses alunos no primeiro momento fazendo um possível diagnóstico prévio 

avaliando as limitações e dificuldades de cunho pedagógico. 

Diante disto, é através do conjunto de informações observadas pelo docente, que a 

escola tomará ciência do problema existente e por sua vez irá orientar os responsáveis 

dos alunos na busca de um acompanhamento especializado, fazendo assim toda a 

diferença na vida escolar dos mesmos.  
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2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de identificar alunos que possivelmente sofram com transtorno 

de aprendizagem, foi elaborada uma pesquisa e apresentada algumas práticas para 

minimizar as dificuldades de aprendizagem desses alunos. 

2.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar práticas pedagógicas para melhorar aprendizado de alunos que 

possivelmente sofram com transtorno de aprendizagem. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar diferentes conceitos e características de distúrbios neurológicos; 

 Realizar avaliação diagnóstica do nível de dificuldade, através de 

questionário; 

 Realizar práticas para intervenção pedagógica para alunos que necessitam 

de inclusão; 

 Encaminhar os resultados para a coordenação pedagógica, para que seja 

solicitado o acompanhamento especializado aos discentes que necessitam; 

 Acompanhar o desenvolvimento desses alunos junto ao tratamento 

especializado. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Devido aos altos índices de reprovação nas avaliações, começamos a investigar as 

possíveis causas para um número tão expressivo de alunos com baixo índice de 

aproveitamento e aversão na área das exatas. Visando reduzir tais resultados, tem-se 

como finalidade apresentar métodos pedagógicos que podem amenizar problemas 

causados por algum tipo de dificuldade de aprendizagem.  

Nesse sentido, justifica-se a importância do estudo da discalculia com o intuito de 

que profissionais da área da educação possam ter conhecimento sobre o assunto, 

possibilitando a inclusão de alunos com características desse distúrbio, que por vezes 

são excluídos da aula ou rotulados, por falta de conhecimento da comunidade escolar 

para perceber tais características. De acordo com, Silva (2010) no estudo das 

consequências da discalculia no processo de ensino-aprendizagem da matemática “é 

importante chegar a um diagnóstico o mais rapidamente para iniciar as intervenções 

adequadas”.  

A discalculia é um assunto pouco falado ainda nos dias atuais. As pesquisas 

relacionadas a ela são pouco conclusivas, sendo de extrema importância propagar tal 

conhecimento, a fim de que pesquisadores tenham interesse a pesquisar o assunto, nos 

auxiliando a aprimorar técnicas metodológicas para atenuar as dificuldades de 

aprendizado causado por este distúrbio.  

Sendo assim, a pesquisa deverá contribuir com a elaboração de métodos 

diferenciados de intervenções pedagógicas, além de colaborar como professores para 

minimizar as dificuldades básicas da matemática, que se apresentam persistentes para a 

relação idade/série. Sabe-se que a falta de estímulos cognitivos e experiências 

frustrantes podem acentuar dificuldades de aprendizagem, podendo causar danos 

irreparáveis na vida desses alunos, levando-os até mesmo ao abandono escolar. 

Segundo Sophie Vayssettes, analista de educação da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), “[...] a repetência é um fator de abandono 

dos estudos e de perda da confiança. É preciso criar pedagogias diferentes para motivar 

os alunos”. A matemática no ranking mundial de competências matemáticas e raciocínio 

lógico está muito longe de atingir um bom resultado. Isso nada mais é do que a falta de 

estímulos, tendo como reflexo o baixo rendimento e até mesmo o abandono escolar 

ocasionado pela reprovação. 
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É importante destacar que dificuldade de aprendizagem, é a defasagem de 

competências adquiridas do decorrer da vida escolar do aluno, por vezes são fatos 

pontuais, de âmbito familiar ou escolar. Mas se a dificuldade é persistente e acompanha 

por um longo período de tempo em uma ou mais áreas do conhecimento é importante 

investigar as possíveis causas, onde, provavelmente, encontraremos alunos com 

distúrbios de aprendizagem. 

De acordo com Oliver (2011), as sequelas mais comuns ocasionadas pela falta de 

oxigenação no cérebro são os distúrbios de aprendizagem. Segundo Lucion (2010, p. 

05) caracteriza que: 

“Os distúrbios de aprendizagem causam prejuízo significativo em áreas 

específicas, tais como na leitura (dislexia), matemática (discalculia), escrita 

(disgrafia), entre outros casos. Porém o distúrbio específico não compromete 

as demais áreas do desenvolvimento. Os distúrbios aritméticos, conhecidos 

também como discalculia, constituem-se na dificuldade específica em 

realizar cálculos e operações que exijam raciocínio lógico-matemático.”  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 O que é discalculia e como diagnosticar? 

 

A Discalculia do Conhecimento segundo Garcia (1998), 

 

“[...] é uma má formação neurológica que provoca transtornos na 

aprendizagem de tudo o que se relaciona a números, como, fazer operações 

matemáticas simples, fazer classificações, dificuldade em entender os 

conceitos matemáticos, a aplicação da matemática no cotidiano e na 

sequenciação numérica. Tal comprometimento faz com que a pessoa tenha a 

capacidade abaixo da média para a realização de operações aritméticas, 

apesar do nível de inteligência considerado normal”.  

 

É importante não confundir a discalculia com diversos outros problemas 

relacionados à aprendizagem. Sempre que necessário deve-se encaminhar os alunos 

para avaliação diagnóstica, composta por uma equipe multiprofissional, formada muitas 

das vezes por psicopedagogo, neuropsicopedagogo e fonoaudiólogo. São aplicados 

testes, para avaliar os seguintes itens: 

 

 Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita de números;  

 Pobre conhecimento de raciocínio lógico;  

 Desatenção e dispersão;  

 Dificuldade em copiar de livros e da lousa;  

 Dificuldade na coordenação motora fina (escrita, desenhos, pinturas, etc.) 

e/ou grossa (ginástica, dança, etc.);  

 Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho escolares e 

perda de seus pertences;  

 Confusão para nomear entre esquerda e direita;  

 Dificuldade em manusear gráficos, tabuadas, listas telefônicas, instruções 

de comandos, etc.;  

 Sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas;  

 

Também são feitos exames específicos para descartar a possibilidade de alguma 

disfunção neurológica, até mesmo deficiências causadas por anemia ou desnutrição. 
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O Instituto ABCD (Associação Brasileira de Dislexia), estima que 4% da 

população brasileira e de 10% a 15% da população mundial, apresenta algum tipo de 

distúrbio de aprendizagem. Portanto, são mais de 7 milhões de pessoas convivendo e 

sofrendo com esse problema, muitas vezes por não saber da existência do mesmo.  

Muitas pessoas chegam à idade adulta sem saber que sofrem com a discalculia, 

portanto, a importância do estudo da discalculia para que pesquisadores possam dar a 

devida importância a esse problema tão presente na vida de muitas pessoas.  

 

 

4.2 As principais dificuldades  

 

De acordo com, Oliver, (2011):  

 

“Problemas de matemática vêm sempre carregados de emoção negativa, pois, 

sempre que os adultos referem-se aos problemas, é com o significado de algo 

ruim, difícil de resolver e que precisa ser eliminado”. (pág. 92) 

 

 Logo, a principal tarefa do educador é desmistificar esse fato, aliando o ensino da 

matemática a situações concretas, de modo, a amenizar tais dificuldades. 

Para melhorar o desempenho desses discentes, o professor deve permitir que o 

mesmo utilize: tabuada, calculadora, cadernos quadriculados, etc. É importante elaborar 

exercícios e provas com enunciados mais claros e diretos, disponibilizar mais tempo que 

os demais alunos. É relevante mostrar a esses alunos o quanto você, como professor-

educador, se preocupa com a aprendizagem deles. 

A teoria de Goleman (1995),  

 

“Considera ainda que a afetividade pode aumentar a capacidade de pensar, de 

analisar realisticamente os problemas da vida, de fazer planos e executar 

ações com mais acertos, prazer e competência”.  

 

Barreto (2012) afirma que crianças entre 12 e 16 anos devem ter capacidade de 

usar números na vida cotidiana, utilizar calculadora, fazer leitura de quadros, gráficos e 

mapas, entendimento do conceito de probabilidade e desenvolver problemas, mas os 

sintomas da discalculia acarretam na falta de compreensão dos conceitos matemáticos e 

dificuldade na execução mental e concreta de cálculos numéricos. 
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4.3 O que a lei diz? 

 

No Brasil, os transtornos de aprendizagem se enquadram na categoria de 

Necessidades Educacionais Especiais, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Não existe ainda uma 

política nacional de identificação e acompanhamento destes estudantes, no entanto, o 

Estado do Rio de Janeiro, já aprovou leis que garantem as necessidades destes alunos. O 

Ministério da Educação e Ministério da Saúde estão discutindo como implementar 

mudanças nas políticas educacionais para contemplar crianças que sofrem com algum 

tipo de distúrbio. 

Mesmo com todas essas dificuldades apresentadas o portador de algum 

distúrbio da aprendizagem possui grandes capacidades, prova disto: Albert Einstein que 

se destacou na ciência, Winston Churchill que foi destaque na política, Leonardo da 

Vinci destacou-se nas artes, John Lennon na música e Henry Ford nos negócios, esses 

são só algumas pessoas que foram destaques em suas carreiras e que sofriam com algum 

tipo de distúrbio de aprendizagem. Todos têm a capacidade de aprender algumas vezes 

de modo individualizado, cada um tem seu tempo no processo de ensino aprendizagem. 

 

 

 

 



17 
 

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa é de cunho qualitativo visando investigar problemas complexos 

relacionados ao conhecimento da matemática, tendo como foco acompanhar as práticas 

pedagógicas diversificadas aplicadas e alunos com possíveis chances de possuir algum 

tipo de transtorno de aprendizagem. 

Para a realização da pesquisa seguem as etapas: 

 

I) Coleta de dados:  

 

Através de um breve questionário, onde era necessário marcar a alternativa sim 

ou não para diferentes situações no uso da linguagem matemática. Lembrando que as 

questões foram adaptadas para a idade dos alunos, relacionando questões do seu 

cotidiano para detectar uma possível carência de algumas habilidades matemáticas.  

 

II) Estudo Dirigido: 

 

Alunos que apresentaram dificuldades acima do esperado foram convidados a 

participar de um grupo de estudos, com o objetivo de amenizar os problemas causados 

pela deficiência de conteúdos ministrados nos anos anteriores. Objetiva-se também 

despertar neles o desejo em aprender a matemática de uma forma mais significativa, 

tornando-os capazes não simplesmente de solucionar questões, mas de questionar 

diferentes soluções para um mesmo problema. 

Foram realizados encontros semanais de uma hora, vale destacar que em 

nenhum dia das atividades propostas, houve presença de todos os alunos convidados, 

fato que dificulta o aprendizado significativo e contínuo.  

Os encontros eram organizados de modo que em cada semana era apresentada 

uma atividade para tornar o aprendizado da matemática prazeroso. Barreto, que trabalha 

a discalculia através de jogos (2012, p.47), menciona que o jogo auxilia a “desenvolver 

a habilidade de compreensão de sistema de numeração, a coordenação motora e 

orientação espacial”, assim como, também auxilia na memória e concentração. 
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A seguir foi elaborado um roteiro com a descrição dos jogos realizados: 

 

Encontro Atividade Objetivo Descrição 

 

1° 

 

Jogo da 

Memória 

 

Desenvolve a memória, 

percepção, concentração 

e raciocínio lógico.  

 

 

Todas as cartas são viradas 

para baixo e misturadas. Um 

jogador por vez tem o direito 

de virar duas cartas, caso estas 

sejam correspondentes com o 

mesmo valor, o jogador fica 

com elas e marca um ponto. 

Mas, se as cartas forem 

valores diferentes, ele as vira 

para baixo de novo e outro 

jogador toma a vez. O jogo 

termina quando todas as cartas 

já tiveram seus pares 

formados. O vencedor será 

aquele que possuir o maior 

número de pares. 

 

 

2° 

 

Soma com 

dados 

 

Desenvolve o cálculo 

mental de soma e 

subtração com números 

do conjunto dos inteiros. 

 

Para este jogo são necessários 

dois dados de cores diferentes 

(branco e vermelho), lápis e 

papel para todos os jogadores. 

O jogo deve ser organizado 

em “etapas”, por exemplo, 

cada etapa terá 5 rodadas para 

que cada jogador jogue 

simultaneamente os dois 

dados 5 vezes. Uma vez 

jogado o dado o branco 
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representa os números 

positivos e o vermelho 

representa os números 

negativos, cada jogador deve 

marcar a somatória dos dados 

em seu papel. Os outros 

jogadores fazem o mesmo 

quando for sua vez. A cada 

rodada o jogador que tiver a 

menor pontuação é eliminado, 

assim até restar o ganhador. 

 

 

3° 

 

Maior e Menor 

 

Auxiliar os alunos a 

desenvolverem o cálculo 

de estimativas, 

aproximação de valores, 

escrever por extenso, 

assimilação do quadro 

valor de lugar (unidade, 

dezena e centena) e 

ordenar. 

 

 

É apresentado aos alunos uma 

variedade de botões de três 

cores distintas, para que 

possam representar (unidade, 

dezena e centena), e 

perguntará a quantidade de 

botões que eles acham que 

contêm de cada uma das cores, 

não acertado a estimativa 

começa a dizer se o número é 

maior ou menor até que 

chegue na resposta exata e o 

número total de botões de 

cada cor. Os alunos colocarão 

as quantidades dos botões no 

quadro valor de lugar, 

escreverão por extenso e 

organizarão em ordem 

crescente. 
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4° 

 

Sudoku 

 

 

Estimula a atividade 

mental, melhora a 

memória, a concentração 

e paciência. 

 

O jogo foi adaptado para o 

nível iniciante com figuras 

geométricas, de forma a 

resolução ocorrer de forma 

mais rápida. De acordo com o 

desempenho de cada um 

foram apresentados níveis 

mais evoluídos, substituindo 

figuras por números.  

 

 

5° 

 

O que 

comprar? 

 

Auxilia a relacionar 

situações problemas com 

o sistema monetário. 

 

Será distribuído para cada 

aluno uma mesma quantia em 

cédulas e moedas não reais, 

em seguida cada um terá a 

possibilidade de comprar 

cinco produtos que estarão 

dispostos em uma mesa, não 

podendo faltar dinheiro, 

aquele aluno que chegar ao 

valor mais próximo do que foi 

recebido, passará para a 

próxima etapa com o bônus de 

poder tirar dois produtos da 

compra anterior. Na próxima 

etapa os produtos irão 

aumentar de valor e todos 

poderão reduzir um item 

adquirido anteriormente 

exceto o ganhador da etapa 

anterior, ao final das compras, 

será o ganhador aquele que 
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chegar mais próximo do valor 

adquirido no início do jogo. 

 

 

Os encontros foram intercalados de jogos e lista de exercícios, produzidas com 

base no conteúdo apresentado nos jogos, essa proposta teve como objetivo estimular os 

discentes a se apropriar do sistema de numeração, aprender de forma contextualizada a 

matemática e aprimorar raciocínio lógico e concentração. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Nas primeiras semanas de aula a avaliação diagnóstica mostrou que os alunos 

apresentaram grande dificuldade em resolver as quatro operações, problemas simples do 

cotidiano, compreender grandezas, a reta numérica, números fracionários e decimais. 

Após muitas pesquisas foi adaptado um questionário de acordo com a idade 

dos alunos envolvidos na pesquisa, o original é aplicado por especialistas para crianças 

de em média oito anos, para auxiliar no diagnóstico da discalculia. 

Na avaliação foi aplicado o questionário para todos os alunos da turma, com o 

objetivo de trabalhar com os que apresentam dificuldades acima das ditas normais para 

idade/série. Foram considerados em grupo de risco alunos que responderam sim para 

mais de 50% das perguntas. Questionário adaptado ver o anexo I. 

Foi difícil convencer os alunos a responder com sinceridade mesmo explicando 

que estava fazendo um trabalho para melhorar o ensino da matemática na sala de aula 

com o intuito de estarmos aprendendo a lidar com as diversidades do processo de 

aprendizagem. Logo, resolvi tornar o ambiente propício para que eles se sentissem à 

vontade.  

Foi solicitado aos estudantes para que organizassem as cadeiras em círculo. 

Fizemos uma atividade envolvendo música e arte, na sequência foi pedido aos mesmos 

para que respondessem com sim ou não o questionário. Ao fazerem de maneira 

comprometida, depois podemos comentar algumas perguntas do questionário. Foi muito 

proveitoso esse momento. 

 Figura 1- Respostas de alguns alunos 
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Ao avaliar as respostas do questionário dos 25 alunos que faziam parte da 

turma, foi constatado que, quinze alunos apresentaram dificuldade em desenvolver 

atividades que envolvam a linguagem matemática, enquanto seis alunos demonstraram 

segurança ao desenvolver as mesmas atividades. Podemos constatar que um aluno já 

fazia acompanhamento especializado e que três discentes deixaram de frequentar as 

aulas. Observe os resultados no gráfico. 

 

  

 

A segunda etapa iniciou com encontros semanais, alunos apresentaram 

resistência em participar do grupo de estudo, pois eles aconteciam após o horário da 

aula, no contra turno, com duração de aproximadamente uma hora. Com o tempo 

começaram a participar de forma harmoniosa. O grupo de estudos foi nomeado de 

“Estudo Colaborativo”, onde foram perdendo o medo de perguntar e errar. 

Os encontros eram divididos em dois momentos, onde no primeiro momento 

eram realizados os jogos didáticos e depois as listas de exercícios de acordo com a 

atividade desenvolvida no dia, ver o anexo II. 

 

 

 

 

 

Perfil da Turma 

Alunos que não
apresentaram

dificuldade (6)

Alunos que
apresentaram

dificuldade (15)

Alunos com algum
comprometimento

(1)

Alunos que
deixaram de

frequentar (3)
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Figura 2- Alunos participando das atividades propostas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o período junto com os alunos, não houve a preocupação apenas com o 

conteúdo, mas também em manter uma relação agradável, de modo a estar sempre 

transitando pela sala com o propósito de extrair argumentos para as soluções dos 

problemas propostos, motivando e elogiando sempre que possível. Construímos um 



25 
 

 

modelo de estudo colaborativo, modelo esse que é enriquecido a cada dia, onde alunos 

que aprendem com mais facilidade auxiliam os que precisam de auxílio extra. 

Após o período de aulas extras que duraram aproximadamente dois meses, ao 

observar que as dificuldades de alguns desses alunos não foram sanadas com eficiência, 

foram descartadas as deficiências pedagógicas. Tendo ciência de todo o processo 

desenvolvido em sala de aula, a coordenação pedagógica entrou em contato com os 

responsáveis dos cinco alunos que apresentaram características acentuadas de pessoas 

que possuem discalculia, a fim de alertá-los quanto à possibilidade de que algum tipo de 

transtorno esteja afetando o desenvolvimento cognitivo e escolar desses estudantes.  

A busca por caminhos alternativos para uma aprendizagem satisfatória é uma 

busca incansável, ainda distante de ser a ideal. A necessidade de apoio de uma equipe 

pedagógica e em especial dos responsáveis, que por muitas vezes não aceitam que seus 

filhos possam ter algum tipo de transtorno, a dificuldade também em conseguir 

atendimento especializado de qualidade e profissionais da educação que saibam como 

agir com discentes que apresentam características de tais transtornos, aumentam ainda 

mais as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem de alunos que necessitam de 

um acompanhamento diferenciado. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo do projeto, os alunos participaram de forma ativa das propostas de 

atividades. Em diversas situações, contribuíram com comentários, sugestões e/ou 

dúvidas. A escolha de uma proposta baseada na participação e valorização dos discentes 

e na possibilidade de dinamizar o ensino da matemática, possibilitou que os alunos 

assimilassem conteúdos de forma leve com os jogos e solicitar auxílio quando 

necessário. 

No início fiquei receosa, com medo de não conseguir ajudar os alunos com 

dificuldades de aprendizagem, sair da zona de conforto. Diversificar formas de ensinar 

foi um dos maiores desafios. Estar atenta ao perfil de aprendizagem de cada um foi sem 

dúvida a parte mais importante para criar novos meios de aprendizagem. 

Depois da busca de caminhos alternativos para alcançar os conteúdos que 

ficaram para trás na trajetória escolar, onde calma, paciência e persistência foram 

fundamentais nesse processo, observo mudanças significativas na vida desses alunos, 

que resgataram conteúdos e, inclusive, a auto-estima. 

Observo o comprometimento de grande parte da turma em fazer as atividades 

de casa, mesmo apresentando dificuldade em solucionar algumas questões. Ajudam uns 

aos outros, esquema desenvolvido no decorrer das aulas de “estudo colaborativo”, onde 

todos colaboram para que todos sigam juntos de modo a minimizar as diferenças. São 

instigados a encontrar mais de uma forma de solucionar o mesmo problema, atitude que 

desenvolve o raciocínio matemático. 

Hoje, noto que os alunos convivem de forma harmoniosa com as suas 

dificuldades, onde adquiriram suporte para lidar com suas barreiras intelectuais. Acolher 

e oferecer ajuda me fez um profissional melhor, me preocupo não só com os conteúdos 

a serem passados, mas também aprendi a ficar atenta para detectar algum sinal que 

possa prejudicar na formação desse indivíduo. 

Escolas que por sua vez não sabem lidar com a diversidade desses alunos, 

acabam prejudicando-o ainda mais. Ter um laudo não é sinônimo de aprovar o aluno 

mesmo que sem base, e sim proporcionar diferentes meios para que as dificuldades 

sejam amenizadas, com o uso de material de apoio e auxilio do profissional que faz o 

acompanhamento especializado. 
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Durante muito tempo fiquei tentando planejar atividades que, de alguma forma, 

melhorassem o desempenho e a compreensão matemática desses alunos. Porém, muitas 

vezes, frustrava-me ver os resultados das avaliações. A minha experiência em sala de 

aula fez crescer o desejo de compreender aquele espaço, aqueles alunos e o meu papel 

diante disso tudo. Esse desejo ganhou forças com os estudos sobre distúrbios de 

aprendizagem adquiridos ao longo desse caminho acadêmico. Assim, procurei 

relacionar as dificuldades apresentadas pelos meus alunos à matemática. Angustiava-me 

não entender por que meus alunos apresentavam tanta dificuldade na realização de 

atividades elementares e que, quase sempre, não entendiam os enunciados das questões, 

ainda que aparentemente, na minha percepção, fossem muito simples de serem 

compreendidos.  

Até descobrir a causa de todo esse desconforto com a linguagem matemática 

alunos, pais e professores costumam buscar respostas sem sucesso, devido a não saber o 

verdadeiro motivo de toda a dificuldade com números, símbolos matemáticos e 

raciocínio lógico.  

Só o conhecimento irá ajudar educadores e leigos a auxiliar alunos que não 

fazem parte dos padrões, que fogem do dito “normal”. O processo de ensino 

aprendizagem é algo muito complexo, não há receita para resolver essa problemática. É 

um caminho longo onde estarão envolvidos: pais, professores, aluno, metodologias, 

estratégias, adaptação do currículo e recursos adequados e por muitas vezes adaptados. 

Muitos alunos chegam à vida adulta sem que seja notado neles a possível chance 

apresentarem algum tipo de distúrbio. Sendo assim, destaca-se a importância do 

professor no trabalho em sala de aula buscando perceber os discentes que possam 

apresentar características de um distúrbio de aprendizagem. 

O Instituto ABCD (Associação Brasileira de Dislexia) e o professor João Luiz 

Muzinatti, foram de extrema importância nesse processo de pesquisa, disponibilizando 

apostilas, vídeos e artigos, direcionados para profissionais da educação e responsáveis, 

de modo que possam se informar em como proceder com alunos propensos a apresentar 

algum tipo de distúrbio de aprendizagem.  

Ainda não temos nenhum aluno diagnosticado com a discalculia, mas os 

responsáveis de dois desses alunos que faziam parte do grupo de risco já iniciaram o 

acompanhamento com a psicopedagoga que está investigando as possíveis causas da 

defasagem matemática, o diagnóstico preciso requer tempo porque é feito a partir de 

eliminações.  
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Hoje já temos alguns procedimentos adotados que foram recomendados pelo o 

especialista que está acompanhando o caso de um desses alunos, como por exemplo: 

passar atividades repetitivas para fazer em casa; autorizar o uso da calculadora; mais 

tempo para a realização de atividades e provas; elaborar avaliações diferenciadas com 

questões mais objetivas ou desmembradas. Aproveitamos e aplicamos os mesmos 

procedimentos com os cinco alunos que apresentaram dificuldades bem acentuadas em 

desenvolver cálculos matemáticos. 
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Anexo A – Questionário Individual 

Nome: ________________________________________ Turma: __________  

 Responda o questionário: 

 

1) Escreve com facilidade números que 

são ditados?  

 (   ) Sim   (   )Não 

2) Consegue memorizar número de 

telefone mesmo quando usa com 

frequência?  

(   ) Sim   (   )Não 

3) Tem dificuldade em resolver contas 

simples? 

(   ) Sim   (   )Não 

4) Acha fração complicado de 

entender? 

(   ) Sim   (   )Não 

5) Demora a responder se um número 

par ou ímpar, por não lembrar o que 

isso significa? 

(   ) Sim   (   )Não 

6) Tem dificuldade em conferir o troco?  

(   ) Sim   (   )Não 

7) É mais demorado para ver hora em 

relógio de ponteiro? 

(   ) Sim   (   )Não 

8) Consegue fazer conta de subtrair com 

números grandes? 

(   ) Sim   (   )Não 

9) Entende a tabuada? 

(   ) Sim   (   )Não 

10) Sabe símbolos matemáticos? 

Exemplos: >, ≤ ∞,≠, =,÷,𝜋 

(   ) Sim   (   )Não 

 

11) Sabe raiz quadrada? 

(   ) Sim   (   )Não 

12) Copia sequência de números com 

facilidade? 

(   ) Sim   (   )Não 

13) Usando calculadora para fazer 

algumas contas a resposta dá certo?  

(   ) Sim   (   )Não 

14) Esquece o nome das figuras 

geométricas? 

(   ) Sim   (   )Não 

15) Sabe reposta do problema, mas não 

consegue calcular pra chegar ao 

resultado? 

(   ) Sim   (   )Não 

16) Percebe o valor de outras moedas em 

relação á nossa, que é o real? 

(   ) Sim   (   )Não 

17) Compreende porcentagem? 

(   ) Sim   (   )Não 

18) Consegue resolver um problema tipo: 

se um homem demora três minutos 

para percorrer 9 km, quanto tempo 

leva para percorrer 15 km? 

(   ) Sim   (   )Não 

19) Responder algo que seja relacionado 

com números é desconfortável?  

(   ) Sim   (   )Não 

20) A matemática faz com que se sinta 

intimidado? 

(   ) Sim   (   )Não 
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Anexo B – Sudoku com figuras Geométricas 
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Anexo C – Sudoku com Numerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


