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1. RESUMO 

Atualmente, inúmeras dificuldades dos alunos, relacionadas à capacidade de 
resolver problemas matemáticos e a certas habilidades com cálculos, tornando 
uma necessidade crescente ter um conhecimento maior sobre possíveis 
transtornos que podem afetar a aprendizagem em idade escolar. Tem por 
objetivo identificar alunos com dificuldade em educação matemática e justificar 
quais alunos com dificuldade observando com jogos e atividades matemáticas. 
Apresentar aos professores como tema de reflexão já que este assunto é 
pouco conhecido e com poucas fontes bibliográficas. Apontar possíveis 
soluções de ensino e aprendizado, que podem ser empregados em sala de 
aula nas séries iniciais para obter um melhor resultado na aprendizagem na 
matemática. Durante este trabalho, concluímos que apesar de ser um problema 
enorme, a discalculia é pouco mencionada dentro das escolas. Creio que seria 
muito mais fácil, ter estudos apresentados em capacitações dos próprios 
docentes, talvez seja a falta de interesse. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Como sabe, a matemática constitui uma ferramenta de extrema 

importância para as pessoas, em termos de sociedade e de sobrevivência, pois 

a necessidade de lidar com os números e realizar cálculos está presente na 

prática do dia a dia.  

Atualmente, inúmeras dificuldades dos alunos, relacionadas à 

capacidade de resolver problemas matemáticos e a certas habilidades com 

cálculos, tornando uma necessidade crescente ter um conhecimento maior 

sobre possíveis transtornos que podem afetar a aprendizagem em idade 

escolar. 

 Segundo Garciá (1998), tais dificuldades podem estar ligadas à 

Discalculia, um transtorno de aprendizagem causado por má-formação 

neurológica que se manifesta como uma dificuldade da criança para realizar 

operações matemáticas, classificar números e colocá-los em sequência. 

 A Dada a importância do assunto, consideramos poder contribuir com 

os professores e profissionais da área de educação, sobretudo, da educação 

matemática, de maneira que possam dar a devida atenção aos alunos que 

apresentem tais características, identificando-os e intervindo pedagogicamente, 

procurando auxiliá-los com a criação de estratégias de estudo que lhes 

permitam o sucesso acadêmico e pessoal 



 
 

. No entanto, os problemas na aprendizagem de Matemática que são 

apontados em todos os níveis de ensino, de geração a geração a Matemática 

ocupa o posto de disciplina mais difícil e odiada, o que torna difícil sua 

assimilação pelos estudantes. Por isso, antes de falar em dificuldades de 

aprendizagem em Matemática é necessário verificar se o problema não está no 

currículo ou na metodologia utilizada. 

 

Apesar de os estudos sobre as dificuldades de aprendizagem terem 
crescido significativamente nas últimas décadas, as dificuldades de 
matemática são menos estudadas, por isso, a dificuldade de se 
encontrar literatura especializada sobre discalculia. (BASTOS 2006, 
p.195).  

 

São escassas as produções bibliográficas que tratem especificamente sobre a 

inabilidade da discalculia. A discalculia trata da dificuldade do pensamento e da 

resolução na área matemática.  

 
A discalculia se manifesta, ainda quando criança quando ela não 
consegue entender as quatro operações, ou significado do símbolo 
matemático, assim como na interpretação de problemas também 
pode sentir dificuldade de compreensão, é um transtorno de 
dificuldade da matemática. O número de pessoas com dificuldades 
para resolver problemas do dia a dia é significativamente expressivo, 
atingindo cerca de 5% da população escolar. O que nos mostra que 
tal transtorno prejudica significativamente o rendimento escolar e as 
atividades cotidianas. (LEAL; MAKELINY, 2011, p. 81).  

 

3. OBJETIVOS 

 

  Comprovar se existem métodos aplicados na iniciação matemática para 

crianças com discalculia. Realizar uma pesquisa bibliográfica de fontes seguras 

e entrevistar profissionais da área. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização buscamos fontes bibliográficas como livros sites 

revistas artigos científicos, efetuamos as atividades com alunos do 4ano da 

escola Maria José de Jesus Costa localizada em Vicentinópolis. 

Para Piaget, conhecer significa, organizar, estruturar e explicar sempre a 

partir da vivência do que foi experienciado, no caso da matemática o professor 



 
 

que apenas “passa” o conteúdo não estimula o desenvolvimento e estrutura a 

inteligência. Portanto esta pesquisa é qualitativa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

1. Existem hoje fortes evidências de que as crianças já possuem 

habilidades básicas para o desenvolvimento da matemática. Wynn 

(1992) demonstrou que crianças podem realizar cálculos simples em 

torno dos seis meses de idade. 

2. Segundo Lefèvre (1989), Piaget, em 1952, criou a teoria do conceito 

numérico da criança, demonstrando que no período operatório (6 a 7 

anos) a criança desenvolve o pensamento lógico-matemático.  

3. O número de pessoas com dificuldades para resolver problemas 

matemáticos simples, do dia-a-dia, é muito grande. Em 1995, no Brasil, 

foi feita uma avaliação em matemática nos alunos de quartas e oitavas 

séries do 1º. Grau. Essa avaliação mostrou um baixo rendimento, com 

maiores dificuldades em questões relacionadas à aplicação de conceitos 

e à resolução de problemas. 

4. Existem diversos estudos sobre a utilização de tecnologia de mídia no 

tratamento das crianças com transtornos em matemática; entretanto, o 

desempenho é melhor com a interferência direta do professor, pois este 

oferece melhores condições de ensino. No estudo de Wilson e 

colaboradores, em 1996, todos os estudantes tiveram melhor 

rendimento com a assistência direta do professor.  

5. No Brasil, pouco tem sido publicado no meio médico sobre as 

dificuldades em matemática, mas sabe-se que o problema é grande no 

meio de dados do SAEB e da UNESCO. 

 

  Assim se queremos discutir formas de rupturas dessas crenças 

construídas historicamente pelas futuras professoras necessitamos explicitar 

nossos pressupostos quanto ao ensino de matemática. Defendemos uma 

práticas pedagógicas pautada nos momentos de comunicação, interação, 

intervenções pedagógicas problematização trabalho coletivo e colaborativo. 

Acreditemos que um ambiente com essas características contribua para que, 



 
 

durante as aulas de Matemática, sejam oportunizados aos alunos momentos 

para discutir; comunicar ideias; expor, avaliar e refutar pontos de vista, 

questionamentos e resolução, criando” oportunidades de enriquecer o poder 

matemático dos alunos pois cada um dos parceiros esta envolvido na procura 

da resolução para a tarefa que tens em mãos” (CARVALHO,2005). 

  No seu depoimento, o professor Nílson José Machado (2007), afirmou 

que algumas instituições têm mais de uma disciplina que trata de educação 

matemática.  

  Tomando como exemplo o caso da UNICAMP, encontramos no Arquivo 

Setorial da Faculdade de Educação programas de ensino de disciplinas 

oferecidas ao curso de Licenciatura em Matemática durante os anos de 

1990:Didática Geral para Ensino da Matemática(EL654),Fundamentos da 

Metodologia do Ensino da Matemática I(EL441),Fundamentos da Metodologia 

o Ensino da Matemática II(EL442),Praticas de Ensino de Matemática e Estagio 

Supervisionado I(EL755),Pratica de Ensino de Matemática e Estagio 

Supervisionado II(EL854).Essa variedade na oferta de disciplinas pode facilitar 

ao professor um trabalho mais aprofundado nas questões voltadas ao ensino-

aprendizagem da Matemática, uma vez que podem ser discutidos vários 

aspectos teóricos, metodológicos, procedimentais, filosóficos, históricos, 

culturais -e tantos outros aspectos -que permeiam a Educação Matemática. 

 

6. RESULTADOS 

 

  Concluímos que a falta de orientação e de conhecimento dos docentes, 

o aluno com discalculia acaba sendo prejudicado, não sendo visto como um 

distúrbio, e sim falta de interesse. Pois este assunto é pouco conhecido e 

estudado.  

  Foi comprovado através de pesquisas que com auxílio de jogos 

pedagógicos, ábaco, entre outros, a criança consegue se interagir mais dentro 

da sala, e acaba tendo bons resultados no seu desenvolvimento. 

 

 

 

 



 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante este trabalho, concluímos que apesar de ser um problema 

enorme, a discalculia é pouco mencionada dentro das escolas. Creio que seria 

muito mais fácil, ter estudos apresentados em capacitações dos próprios 

docentes, talvez seja a falta de interesse.  
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