
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: O DESCONHECIMENTO DOS DOCENTES FRENTE A DISCALCULIATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FONOAUDIOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CÁSSIA REGINA BENJAMIN DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TAÍS CIBOTOORIENTADOR(ES): 



CÁSSIA REGINA BENJAMIN DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESCONHECIMENTO DOS DOCENTES FRENTE A DISCALCULIA 

 

 

 
Orientadora: Professora Taís Ciboto 
Coordenadora do curso de Fonoaudiologia: Professora Dra. Maria Lucy Fraga Tedesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Introdução: A Discalculia é causada por uma alteração neurobiológica, 

provocando dificuldade em aprender tudo o que está relacionado a números 

como: operações matemáticas; dificuldade em entender os conceitos e a 

aplicação da matemática; seguir sequências; classificar número, etc. 

Objetivos: Dar suporte básico aos docentes mostrando alguns caminhos que 

podem ser seguidos para que os alunos com Discalculia se desenvolvam na 

aprendizagem da matemática. Promover a conscientização de que todos 

podem aprender, mas que os alunos têm tempos diferentes de 

desenvolvimento e que o aprendizado para aqueles que sofrem de transtornos 

levará mais tempo e irá demandar mais atenção. 

Métodos: Foi desenvolvida uma cartilha informativa sobre Discalculia para 

que os educadores tenham acesso ao conhecimento desse transtorno de 

aprendizagem que está presente nas salas de aula, embora seja pouco notado 

sendo confundido muitas vezes, com uma dificuldade de aprendizagem 

transitória. Elaborou-se também um questionário a ser aplicado junto aos 

professores para avaliar a eficácia da cartilha. 

Resultados: Através do conhecimento adquirido sobre o tema Discalculia 

foi possível a formulação de uma cartilha informativa sobre o assunto, para 

apresentar o tema aos professores do 1° ao 9°ano. 

Conclusão: A longo desse estudo levantamos a seguinte questão: Os 

professores estão preparados frente ao tema Discalculia?  

E a contribuição do Fonoaudiólogo na formação dos docentes, em cursos de 

atualização e também na rotina escolar. 

 

 

 

http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/como-e-feito-o-atendimento-psicopedagogico-clinico/


Introdução 

 

Diferenças entre Dificuldade e Transtorno 

O processo de aprendizagem acontece a partir da união de habilidades natas 

e adquiridas, possibilitando que o indivíduo faça correlações e assimile 

novos conteúdos. O apoio emocional de pais e educadores e o estímulo da 

curiosidade são essenciais nesse processo. Cada um de nós, ao longo dessa 

“jornada”, se desenvolve em seu próprio ritmo, porém existem um padrão a 

ser seguido e aqueles que não se encaixam nele por estarem abaixo do 

esperado serão apontados como tendo “Dificuldade de aprendizagem.” 

Essas crianças, se receberem estímulo adequado, conseguirão se 

desenvolver e acompanhar as outras crianças de sua faixa etária. Já os que 

têm dificuldade acentuada e persistente ao longo do desenvolvimento e 

que mesmo com estímulos apresentam desempenho inferior ao esperado 

para sua faixa etária, escolaridade e capacidade cognitiva, são os que 

provavelmente apresentam um “Transtorno de aprendizagem”. 

 Os transtornos de aprendizagem -são específicos, ou seja o indivíduo 

apresentará problemas apenas em um aspecto de seu funcionamento. Os 

transtornos específicos de aprendizagem incluem - Dislexia, Disgrafia, 

Disortografia e Discalculia.  

 

Discalculia  

A Discalculia é causada por uma alteração neurobiológica, provocando 

dificuldade em aprender tudo o que está relacionado a números como: 

operações matemáticas; dificuldade em entender os conceitos e a aplicação 

da matemática; seguir sequências; classificar número, etc. É importante 

esclarecer que, a Discalculia não é causada por má escolarização, deficiência 

http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/como-e-feito-o-atendimento-psicopedagogico-clinico/
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/o-que-e-dislexia/


mental, déficits visuais ou auditivos ou qualquer ligação com níveis de QI, 

por isso é um transtorno de difícil reconhecimento. 

 

Características e Diagnóstico 

Alguns -sinais da Discalculia podem tornar mais fáceis a sua investigação e 

seu diagnóstico, tais como: 

 Problemas em diferenciar esquerda e direita; 

 Falta de senso de direção 

 Inabilidade em dizer qual de dois números é o maior; 

 Dificuldade em julgar a passagem de tempo; 

 Dificuldade com tarefas diárias como verificar a hora em relógios 

analógicos; 

 Dificuldade mental de estimar a medida de um objeto ou distância; 

 Inabilidade de aprender e recordar conceitos matemáticos; 

O diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar que pode ser 

formada por Neurologista, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo e Psicólogo.  

Não devemos ignorar que a participação da família e da escola é 

fundamental no reconhecimento dos sinais de dificuldades. O tratamento 

deve ser encarado como um treinamento para o paciente, que deve ser 

observado e auxiliado pelos professores e familiares. 

 

 

 

 



O docente frente aos Transtornos de Aprendizagem 

Quando observamos o dia a dia numa sala de aula podemos perceber que 

alguns alunos não se desenvolvem dentro do esperado para sua idade, 

escolaridade e capacidade cognitiva e nesses casos é imprescindível ao 

professor conhecer e vivenciar a problemática de seus alunos e buscar 

maneiras de ajudar esses indivíduos a se desenvolver. Apesar dessa prática 

ser essencial, não é utilizada com frequência nas salas de aula. 

A Discalculia é pouco conhecida entre os professores e esse fato é atribuído 

a falta de formação cientifica na área de aprendizagem. O professor precisa 

entender como se dá o processo de aprendizagem e quais déficits podem 

interromper o processo de desenvolvimento das operações matemáticas. 

Para que esse quadro seja alterado é necessário que a grade curricular dos 

futuros docentes seja modificada a ponto de que o professor aprenda como 

identificar os transtornos de aprendizagem e como trabalhar os conceitos 

básicos de forma que a criança com Discalculia possa se desenvolver. É 

muito importante que desde a formação inicial o professor saiba como se 

adaptar e trabalhar com todo tipo de alunos. 

 

 

 

MÉTODOS 

Por meio do levantamento bibliográfico surgiu o questionamento: Os 

professores estão preparados para identificar o transtorno de aprendizagem 

Discalculia? 

Observando essa problemática foi desenvolvida uma cartilha informativa de 

cinco páginas (página 1- Como saber a diferença entre transtorno e 

dificuldade de aprendizagem, página 2- O que é Discalculia, página 3- 

Características e Diagnóstico, página 4- Como auxiliar a criança com 

Discalculia, página 5- Dicas de leitura e cursos sobre o tema). 



Já o questionário tem como objetivo avaliar a efetividade da cartilha. Possui- 

6 questões gerais para conhecer a formação dos professores, como é seu o 

dia-a-dia, e 3 questões específicas sobre a Discalculia e 6 questões para 

avaliar a cartilha. 

 

RESULTADOS 

  
A partir do conhecimento teórico adquirido sobre o tema Discalculia - foi 

possível a formulação de uma cartilha informativa para apresentar o tema 

aos professores do 1° ao 9°ano. 

Foi desenvolvido também um questionário com 15 questões, sendo que 6 são 

para conhecer os docentes e sua vivência, 3 questões servirão para 

comprovar o desconhecimento sobre o tema e as 6 últimas são para avaliar a 

cartilha. 

O questionário será aplicado para um grupo de dez professores que lecionam 

em diferentes séries/ano entre o 1° e o 9°ano e terá como objetivo comprovar 

a eficácia da cartilha sobre Discalculia. 

 

 

CONCLUSÃO 

A Discalculia está presente nas salas de aula tanto quanto os outros 

transtornos de aprendizagem. Os professores são, em tese, os profissionais 

que podem contribuir para identificação precoce deste transtorno. 

Ao longo desse estudo foi possível perceber o desconhecimento de alguns 

professores frente a Discalculia e a importância da contribuição do 

Fonoaudiólogo na formação dos docentes, em cursos de capacitação e 

participação na rotina escolar. 
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Anexo 1- Cartilha sobre Discalculia 

 

Discalculia 

 
 



Como saber a diferença entre transtorno e dificuldade de 

aprendizado? 

O processo de Aprendizagem acontece a partir da união das habilidades 

natas e adquiridas, possibilitando que o indivíduo faça correlações e 

assimile novos conteúdos. O apoio emocional de pais e educadores e o 

estimulo da curiosidade são essenciais nesse processo. Cada um de nós, ao 

longo dessa “jornada”, se desenvolve em seu próprio ritmo, porém existem 

um padrão a ser seguido e aqueles que não se encaixarem nele por estar 

abaixo do esperado serão apontados como tendo “Dificuldade de 

aprendizagem.” 

Essas crianças, se receberem estímulo adequado, conseguirão se 

desenvolver e acompanhar as outras crianças de sua faixa etária. Já os que 

têm dificuldade acentuada e persistente ao longo do desenvolvimento e 

que mesmo com estímulos apresentam desempenho inferior ao esperado 

para sua faixa etária, escolaridade e capacidade cognitiva, são os que 

provavelmente apresentam um “Transtorno de aprendizagem”. 

Os transtornos de aprendizagem podem ser específicos, ou seja o indivíduo 

apresentará problemas apenas em um aspecto de seu funcionamento. Os 

transtornos específicos de aprendizagem incluem Dislexia, Disgrafia, 

Disortografia e Discalculia.  

 



O que é Discalculia? 

A Discalculia é causada por uma alteração neurobiológica, provocando 

dificuldade em aprender tudo o que está relacionado a números como: 

operações matemáticas; dificuldade em entender os conceitos e a aplicação 

da matemática; seguir sequências; classificar número, etc. É importante 

esclarecer que, a Discalculia não é causada por má escolarização, deficiência 

mental, déficits visuais ou auditivos ou qualquer ligação com níveis de QI, 

por isso é um transtorno de difícil reconhecimento. 

 

http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/como-e-feito-o-atendimento-psicopedagogico-clinico/
http://www.centropsicopedagogicoapoio.com.br/o-que-e-dislexia/


Características e Diagnóstico 

Alguns sinais da Discalculia podem tornar mais fáceis a sua investigação e 

seu diagnóstico, tais como: 

 Problemas em diferenciar esquerda e direita; 

 Falta de senso de direção;  

 A Inabilidade em dizer qual de dois números é o maior; 

 Dificuldade em julgar a passagem de tempo; 

 Dificuldade com tarefas diárias como verificar a hora em relógios 

analógicos; 

 Dificuldade mental de estimar a medida de um objeto ou distância; 

 Inabilidade de aprender e recordar conceitos matemáticos; 

O diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar que pode 

ser formada por Neurologista, Psicopedagogo, Fonoaudiólogo e 

Psicólogo.  Não devemos ignorar que a participação da família e da 

escola é fundamental no reconhecimento dos sinais de dificuldades. O 

tratamento deve ser encarado como um treinamento para o paciente, que 

deve ser observado e auxiliado pelos professores e familiares. 

 

 



Como auxiliar a criança com Discalculia? 

O professor tem um papel fundamental no desenvolvimento do aluno, pois 

é ele quem vai auxiliá-lo nas conquistas e descobertas dos conceitos 

matemáticos. Para isso, o professor precisa estar preparado para orientar e 

trabalhar com crianças que possuem Discalculia. 

O primeiro passo é deixar claro ao aluno que a sua função principal não é 

corrigi-lo ou criticá-lo e sim ajudar a sanar suas dúvidas.  

Priorizar e valorizar cada conquista em direção ao domínio das funções 

matemáticas também é importante. 

O computador é bastante útil, por se tratar de um objeto de interesse da 

maioria das crianças. Os jogos educativos reforçam a compreensão 

matemática. 

No dia a dia, a criança pode fazer uso de calculadora, tabuada impressa e 

caderno quadriculado. Nas provas o professor pode formular questões 

claras e diretas e, se possível for, reduzir o número de questões e não 

pressionar a criança sobre a limitação de tempo para realiza-las. 

Enfim, reconhecer que os transtornos de aprendizagem estão presentes na 

sala de aula e entender que o aluno que os possuí pode evoluir, são 

requisitos básicos para os professores. 

Estas atitudes levam a criança a aceitar mais facilmente suas condições e se 

ver como detentoras de suas próprias conquistas. 

 



Dicas 
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Anexo 2- Questionário de avaliação da Cartilha 

 

Questionário sobre a Cartilha de Discalculia 

 

Perguntas gerais:  

1) Iniciais do nome: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Data de preenchimento do questionário: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Série/ ano que leciona: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Leciona em escola municipal ou particular? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Há quanto tempo leciona? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Você possui: (   ) Apenas graduação (   ) pós-graduação (   ) mestrado (   ) doutorado 

 

Perguntas específicas (responder antes de ler a cartilha) 

1) Você sabe o que é Discalculia? (   )  Sim (   ) Não 

2) Em caso afirmativo, dê sua definição de Discalculia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Na sua formação acadêmica foi abordado o tema Discalculia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Perguntas sobre a cartilha: 

1) Usando uma escala de 0 a 5, sendo 0 ruim e 5 excelente, avalie assinalando a 

nota: 

Nota 0 1 2 3 4 5 

Cartilha       

Conteúdo       

Linguagem       

 

2) Se você pudesse modificar algo na cartilha o que seria?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

            3)   Você recomendaria essa cartilha para seus colegas de profissão?  

                                (  ) Sim ( ) Não. Justifique.       

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Após a leitura da cartilha você acha que conseguiria identificar um aluno 

com Discalculia em sua sala de aula?   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


