
 
 

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DE CASO DE DISLEXIA 

 

Rafaela Emília Biondo 

Instituto Federal Catarinense – Câmpus Concórdia 

biondo.rafaelabiondo.rafaela@gmail.com 

 

Daniele Martini 

Instituto Federal Catarinense – Câmpus Concórdia 

daniele.martini@ifc-concordia.edu.br 

 

Resumo:  

Acredita-se que um dos principais fatores hoje, responsável pela evasão e fracasso escolar 

são os distúrbios de aprendizagem, sendo que os mais frequentes são a dislexia, a disgrafia 

e a discalculia. Apesar disso, os mesmos não são conhecidos como necessidades especiais, 

apenas consideram-se como dificuldades em aprender. A presente pesquisa teve como 

objetivo verificar o desenvolvimento da aprendizagem de um aluno com dislexia nas aulas 

de matemática, bem como sua inclusão em sala de aula. A pesquisa foi realizada na Escola 

de Educação Básica Raimundo Corrêa em Seara/SC, com alunos do segundo ano do 

Ensino Médio.  O conteúdo abordado foi o de Geometria plana e espacial e Sistemas 

lineares nos quais se utilizou a metodologia de resolução de problemas. Verificou-se, nesse 

caso, que a metodologia da resolução de problemas não foi significativa para esse aluno. 
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1. Introdução  

As dificuldades de aprendizagem são uma problemática no ensino. Estas se 

manifestam na leitura, na escrita e na matemática, comprometendo a capacidade dos alunos 

em seu desenvolvimento escolar e até mesmo no cotidiano.  Tratam-se de distúrbios 

hereditários. As dificuldades que os alunos possuem na sala de aula podem ser associadas 

aos distúrbios de aprendizagem sendo que os mais conhecidos são a dislexia, a disgrafia e a 

discalculia.  

A matemática está presente no cotidiano de forma direta ou indireta, sendo 

necessária para a maioria das atividades desenvolvidas pelo ser humano. A matemática é 

uma construção de conhecimento pelo aluno, o qual a utilizará para compreender sua 
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realidade. Desta forma, a matemática desempenha um papel fundamental na formação do 

cidadão.  

Introduzir o aluno com necessidade especial, no cotidiano da escola, é um aspecto 

analisado e discutido pelos educadores há muitos anos. No início, estes alunos eram vistos 

como problema sem solução, e que os mesmos não tinham capacidade de evoluir. 

Entretanto, hoje, estes alunos têm direito por lei a serem incluídos. A educação para todos 

é um direito do cidadão. 

O objetivo desta pesquisa foi verificar o desenvolvimento da aprendizagem de um 

aluno com dislexia utilizando a metodologia de resolução de problemas, bem como a sua 

inclusão em sala de aula. 

 

2.  Distúrbios de Aprendizagem 

  

A expressão necessidades educacionais especiais pode ser utilizada para referir-se a 

crianças e jovens cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade ou de suas 

dificuldades para aprender. Está associada à dificuldade de aprendizagem, não 

necessariamente vinculada à deficiência física.  

O processo de integração desses alunos vai acontecendo aos poucos, o aluno com 

necessidade especial deve ser visto como outro aluno qualquer. Na perspectiva de inclusão, 

Carvalho (2010, p.28) defende que:  

A presença de portadores de deficiências nas escolas comuns tem 

sido, insistentemente, defendida por seus pais e por educadores, em 

movimentos em prol de sua integração na escola e na ordem social. 

O principio da integração intensificou-se a partir de 1981, 

estabelecido em Assembleia Geral das Nações Unidas, como o Ano 

Internacional das Pessoas com Deficiência.  

 

No espaço escolar a educação inclusiva se relaciona aos valores de igualdade e de 

aceitação, a inclusão pressupõe que a escola se ajuste a todas as crianças que desejam 

matricular-se em sua localidade, em vez de esperar que uma determinada criança com 

necessidades especiais se ajuste a escola. (PACHECO, 2007). 

No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas possuem algum tipo de necessidade 

especial. As necessidades especiais podem ser de diversos tipos: mental, auditiva, visual, 

físico, conduta ou deficiências múltiplas. Entretanto nossa proposta é apresentar os 

distúrbios de aprendizagem que apesar de ser uma problemática no ensino não são 

deficiências, mas sim dificuldades em aprender, o que acaba contribuindo para aumentar o 

fracasso escolar.  
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De acordo com Correia (2008 apud COELHO, sd, p. 02) 

As dificuldades de aprendizagem específicas dizem respeito à forma 

como um indivíduo processa a informação – a recebe, a integra, a retém e 

a exprime –, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das suas 

realizações. As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, 

manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou 

da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam problemas 

de memória, preceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 

metacognitivos. 

 

O gráfico 01 apresenta os percentuais relativos às necessidades educativas 

especiais. 

 

 

Gráfico 01: O grande grupo das Necessidades Educativas Especiais 

Fonte: Cruz (1999, p. 02 apud COELHO, s.d). 

 

Pode-se verificar que os distúrbios de aprendizagem possuem uma 

representatividade significativa, 48% do total, quando relacionados a outros distúrbios e 

até mesmo às deficiências.  

Entre os principais problemas de aprendizagem podemos citar a dislexia, a disgrafia 

e a discalculia. 

A dislexia é a dificuldade na leitura e na escrita, é identificada nos anos iniciais da 

aprendizagem, ou seja, no processo de alfabetização. Ela não é resultado de má 

alfabetização, a dislexia é uma doença hereditária. (ASFORA, QUEIROZ e 

NASCIMENTO, s.d). Os alunos disléxicos geralmente possuem um vocabulário pequeno e 

em virtude disso dificuldades em se expressar, apenas conseguem elaborar frases 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

pequenas, possuem dificuldades na interpretação de textos porque reconhecem somente as 

letras isoladamente.  

Sobre a criança que possui disgrafia, Cinel (2003, p. 01) destaca como sendo: 

Disgráficas são aquelas crianças que apresentam dificuldades no ato 

motor da escrita, tornando a grafia praticamente indecifrável. Então, 

disgrafia é a perturbação da escrita no que diz respeito ao traçado das 

letras e à disposição dos conjuntos gráficos no espaço utilizado.  

A discalculia pode ser definida como sendo uma dificuldade nas competências de 

matemática.  Alunos com discalculia dificilmente entendem os enunciados dos problemas e 

demoram muito tempo para somar, dividir e multiplicar. A discalculia é um problema 

genético. O professor deve ser responsável por propor atividades que facilitem a 

aprendizagem destes alunos, atividades escritas são compreendidas com maior facilidade, 

como por exemplo, “2 + 2 = 4” deverá  ser escrito “ dois mais dois é igual a quatro” para 

uma melhor compreeensão.  

Portadores de discalculia, geralmente apresentam dificuldades constantes com 

números, dificuldades com tabelas, dificuldades nas dimensões de objetos, não possuem 

habilidades em mentalizar conceitos matemáticos, regras e fórmulas, fatores que acabam 

prejudicando o desenvolvimento do aluno em matemática 

 

3. A Metodologia de Resolução de Problemas 

 

O desafio do professor no seu dia a dia envolve observar, investigar e ter um 

domínio dos conteúdos escolares para poder selecionar instrumentos que o auxiliem na sua 

prática docente. Diante de perspectivas de fracasso escolar, procuram-se metodologias de 

ensino que auxiliam na aprendizagem e a tornem mais significativa. 

A metodologia da resolução de problemas permite alterar o modelo tradicional de 

ensino que muitas vezes é padronizado nos exercícios dos livros didáticos. Sobre a 

metodologia de resolução de problemas, Macedo (2000) destaca que o professor tem a 

função de estimular o aluno a pensar e propor situações-problema, de modo a proporcionar 

espaço para o descobrimento e construção de suas ideias sobre o mundo em vez de 

fornecer informações prontas. 

Mas o que seriam esses problemas? 

Problema é toda situação onde os alunos necessitam por em jogo tudo o que sabem, 

mas que contém algo novo, para o qual ainda não tem resposta e que exige a busca de 
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soluções. É nesse movimento de busca de soluções que se estabelecem novas relações e se 

constroem conhecimentos que modificam os anteriores.  (MARINCEK, 2001). 

A perspectiva metodológica da resolução de problemas baseia-se na proposição e 

no enfrentamento do que chamaremos de situação problema, trata de situações que não 

possuem solução evidente e exigem que o resolvedor combine seus conhecimentos e 

dedica-se pela maneira de usá-los em busca da solução.  

Para Polya (2006) a resolução de problemas compreende quatro fases. Primeiro é 

necessário compreender o problema, saber quais são as incógnitas, os dados. Segundo 

deve-se  estabelecer um plano para encontrar a conexão entre os dados e a incógnita, neste 

momento necessita-se chegar a um plano para resolver o problema. Terceiro este plano 

deve ser executado, para isso é necessário verificar cada passo. E por último o retrospecto, 

onde se deve analisar a solução obtida.  

A resolução de problemas possui alguns objetivos definidos, bem como tornar as 

aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras, equipar o aluno com estratégias 

para resolver problemas, embasá-lo matematicamente, desenvolver o raciocínio do aluno, 

pensar produtivamente, ensinar o aluno a enfrentar situações novas, dar ao aluno a 

oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática. (DANTE, 1994). 

 

4. Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida com os alunos da segunda série do Ensino Médio, 

juntamente com um aluno disléxico, o qual será mencionado como aluno A. 

A metodologia de ensino abordada fundamentou-se na resolução de problemas 

alternada com o modelo tradicional de ensino. Os dados foram extraídos dos registros dos 

alunos.  

 

5. Análise e Discussão dos Resultados  

 

Uma das primeiras atividades propostas foi a construção dos sólidos geométricos, 

através de papel cartão, na qual os alunos deveriam recortar e colar. Para iniciar a atividade 

explicou-se o que eram as faces, vértices e arestas de cada um dos sólidos que os alunos 

estavam construindo, e a fórmula que era necessária para encontrar a área e volume. 

Apresenta-se na figura 01 as anotações feitas pelo aluno A, onde pode-se observar que as 

anotações feitas pelo aluno estão corretas, contudo não estão organizadas, problema 
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próprio da dislexia. As anotações estão corretas porque o conteúdo foi repassado de forma 

oral. Porém, observa-se ainda, que  existem palavras erradas como losango e diagonal, 

devido ao fato de que alunos disléxicos possuem um vocabulário pequeno e muitas vezes 

quando as palavras são grandes ocorre a dificuldade de ser expressa pelo próprio aluno. 

 

 
Figura 01 – Anotações feitas pelo aluno A 

Fonte: As autoras (2013) 

 

A partir da construção dos sólidos geométricos foram verificados exemplos de 

triângulos, retângulos e quadrados encontrados na sala onde se desenvolvia a atividade e 

próximos a ela, onde pôde-se observar que o  aluno A desenvolveu as atividades da mesma 

maneira que os demais colegas. Quando questionado a respeito da explicação feita no 

início da aula sobre as figuras geométricas, ele respondeu corretamente. A professora havia 

dado alguns exemplos de retângulo, mas não havia citado a mesa, e quando questionado, o 

aluno citou a mesa como exemplo de retângulo.  

Essa concepção pode ser comprovada por Shaywitz (2006), quando nos diz que a 

dislexia representa uma dificuldade específica em relação a leitura, e não à capacidade de 

pensar, uma vez que o aluno tem facilidade em compreender a linguagem falada.  

Durante a pesquisa foi proposto aos alunos a construção de uma casa com caixas de 

papel. Neste dia, dois alunos participaram da oficina, o aluno A e um outro aluno. 

Percebeu-se nessa atividade a dificuldade do aluno A para começar a montagem da casa, 

ele esperava sempre que o outro aluno iniciasse lendo o que se pedia. 

Entende-se que esta seja uma dificuldade própria da dislexia, pois de acordo com 

Shaywitz (2006), “ler é mais difícil do que falar”, a leitura e a fala dependem do mesmo 

fonema, entretanto falar é natural e ler não.  

Nesta proposta de atividade utilizou-se da metodologia de resolução de problemas 

com base nas quatro fases propostas por Polya (2006). 
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Iniciou-se a resolução de problemas pela primeira fase, lendo o problema para os 

alunos, com uma interpretação cuidadosa, verificando se todos tinham entendido o que 

estava sendo pedido e quais os dados que estavam sendo apresentados. Os alunos 

verificaram que para resolver o problema apresentado eles poderiam utilizar várias 

estratégias, mas que deveriam tomar cuidado para que os critérios fossem obedecidos.  

Em seguida, com o problema compreendido, avançaram para a segunda fase da 

resolução de problemas, que é a elaboração de um plano. Verificou-se que os alunos juntos 

elaboraram um plano para chegar à resposta, e esse é um dos objetivos dessa metodologia, 

deixar o aluno livre para verificar diversas formas de se chegar a resposta e não os 

condicionar a seguir uma sequência de cálculos para chegar ao resultado.  

Após a elaboração do plano, os alunos iniciaram a terceira fase da resolução de 

problemas, a execução do plano. Os alunos começaram a manusear as caixas para a 

construção da casa.  

Pode-se verificar na figura 02, que a quarta e última fase também foi colocada em 

prática, o retrospecto, fase esta em que a professora juntamente com os alunos verificou se 

todas as restrições haviam sido cumpridas.  

 

Figura 02 – Casa concluída, retrospecto 
Fonte: As autoras (2013) 

 

Nesta última etapa os alunos fizeram o telhado e a pintura da casa. Cabe destacar 

que em nenhum momento o aluno A tomou a iniciativa para desenvolver as fases da 

resolução de problemas e chegar à resposta, ele sempre repetia o que o outro aluno fazia. 

Esta dificuldade do aluno A em iniciar o desenvolvimento das atividades pode ser 

comprovada pela própria dislexia. Shaywitz (2006), destaca que uma das dificuldades da 

dislexia é de transformar letras em sons.  

Durante a pesquisa trabalhou-se também com sistemas lineares. Uma das atividades 

propostas envolveu a resolução de problemas.  Em um segundo momento, propôs-se  que 
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os alunos deveriam criar uma situação-problema cuja solução deveria  formar um sistema 

linear. A figura 03 apresenta dois problemas criados pelos alunos. O problema da esquerda 

foi criado por um aluno que não possuía dislexia, enquanto o da direita foi criado pelo 

aluno A.  

 

 

Figura 03 - Atividades desenvolvidas pelos alunos. 
Fonte: As autoras (2013) 

 

Este sistema deveria ser resolvido pelos colegas. O aluno A não desenvolveu um 

problema, somente fez um sistema linear para ser resolvido, entretanto destaca-se que o 

sistema possuía solução. 

 

6. Considerações finais 

 

Ao término da pesquisa destaca-se a importância da inclusão de alunos com 

dificuldades de aprendizagem, trata-se de um processo de aprendizagem tanto para 

professores quanto para alunos. Pode-se verificar que a inclusão ocorria nesta sala de aula, 

pois os colegas permitiam que o aluno A participasse das atividades da mesma forma que 

os demais. 

Destaca-se ainda que entender a realidade do aluno é um fator fundamental para 

que ocorra a aprendizagem do mesmo, pois distúrbios de aprendizagem não são 

deficiências. Estes alunos possuem somente dificuldades em ler, escrever e calcular, e 

perante estas situações merecem atenção especial por parte dos professores.  

A resolução de problemas não se mostrou uma metodologia significativa para o 

aluno A, pois o aluno mostrou bastante dificuldade ao iniciar o desenvolvimento dos 

problemas. Após a leitura oral do problema, ele conseguia resolver.  

 

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

7. Referências  

 

ASFORA, R. QUEIROZ, D. C. D. NASCIMENTO, do D. P. A avaliação da 

aprendizagem do aluno disléxico: um estudo a partir do paradigma da educação 

inclusiva. Centro de Educação UFPE.   

 

Carvalho, R.E.  Removendo barreiras para a aprendizagem: Educação Inclusiva. 

Porto Alegre: Mediação  2010. 

 

Cinel, N. C. B. (2003) Disgrafia-Prováveis causas dos distúrbios e estratégias para a 

correção da escrita. Porto Alegre: Revista do professor. 

 

Coelho, T. D. Dislexia, Disgrafia,  Disortografia e Discalculia. s.d.  

 

Correia, M. L.  (2008) In: Coelho, T. D. Dislexia, Disgrafia,  Disortografia e Discalculia. 

s.d.  

 

DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas de matemática. São Paulo: Ática, 

1994. 

 

Cruz, V. (1999). Dificuldades de aprendizagem: Fundamentos. Coleção Educação 

Especial. Porto: Porto Editora  In:   Coelho, T. D. Dislexia, Disgrafia,  Disortografia e 

Discalculia. s.d.  

 

MACEDO, L. de. PETTY, A.L.S. PASSOS, N.C. Aprender com jogos e situações-

problemas. Porto Alegre: Atmed, 2000.  

 

MARINCEK, V. Aprender matemática resolvendo problemas. Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

 

PACHECO, JOSÉ. Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento  da equipe 

escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

POLYA, G. A arte de resolver problemas. Tradução Heitor Lisboa de Araújo. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2006.  

 

Shaywits, S. Entendendo a dislexia: um novo e completo conceito programa para 

todos os níveis de problemas de leitura. Tradução Vinicius Figueira. Porto Alegre: 

Atmed, 2006. 

 

SMOLE, K. S. DINIZ. M. I. CÂNDIDO. P. Resolução de problemas: Matemática de 0 a 

6. Porto Alegre: Artmed. 2000. 

 

 

 
 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

 

 


