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RESUMO

A investigação intitulada “a percepção da discalculia: o caso dos professores/as do ensino fundamental I das escolas municipais de Vila Velha/ES, 
centra-se no transtorno conhecido como discalculia e se propõem a problematizar os impactos da ação dos professores sobre o processo ensino 
aprendizado de alunos descáculos. Busca-se, dessa forma, responder a seguinte questão: quais as percepções sobre a discalculia presentes entre 
os professores/as do ensino fundamental I das escolas municipais de Vila Velha/ES? As hipóteses indicam que poucos professores demonstram 
conhecimento sobre a descalculia e sobre as metodologias que podem contribuir para o processo ensino aprendizado de alunos discálculos. 
Objetiva-se assim, analisar as concepções dos professores do ensino fundamental das escolas municipais de Vila Velha tem sobre esse transtorno. 
Intenta-se também caracterizar a formação específica dos docentes sobre a descalculia e analisar as práticas pedagógicas desenvolvidas junto a 
alunos descálculos. No que se refere à metodologia, a pesquisa presenta-se, quanto à natureza do problema, como qualitativa. No que se refere 
aos objetivos, é exploratória e quanto aos procedimentos de coleta de dados, caracteriza-se como um estudo de caso. Os dados foram coletados 
com a aplicação de 13 (treze) questionários entregues diretamente aos professores de matemática do ensino fundamental I do turno matutino.  
Os resultados indicam que a maioria possui conhecimento superficial acerca do tema e que não participaram de cursos específicos, bem como, 
alguns só conseguem identificar a discalculia às vezes e a maioria não consegue identificar, o que compromete a eficiência do encaminhamento 
rápido que visa fazer o acompanhamento e uma metodologia diferenciada para o tratamento do aluno que é acometido deste transtorno. Os 
resultados indicam a importância em desenvolver cursos de capacitação sobre a Discalculia preparando os professores de uma melhor forma para 
tal situação no ambiente escolar, buscando melhoria da qualidade da educação. Costa e Azevedo (2012) afirmam que a matemática é 
indispensável para a qualidade de vida do ser humano, ainda mais no momento que em vivemos o capitalismo, pois requer atividades primordiais 
como: calcular, ter noção de espaço, raciocínio lógico matemático, e outros.
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