
VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 1 -

 
OS CONTEÚDOS GEOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO 

FACILITADOR ÀS DIFICULDADES  
DE APRENDIZAGEM:  

DISLEXIA, DISCALCULIA E O TRANSTORNO DE 
DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 
Ana Paula Melo de Araújo 
Universidade do Estado do Pará 

ana.paula_ma@hotmail.com 
Jane da Conceição Costa Santos 

Universidade do Estado do Pará 
janecs20@hotmail.com 

Jaqueline de Oliveira Costa 
Universidade do Estado do Pará  

Universidade do Estado do Pará (UEPA) 
   jaquecosta19@hotmail.com  

 
RESUMO 
Em virtude do auxílio dos conteúdos matemáticos no desenvolvimento intelectual do aluno como: 
estimular o raciocínio lógico, promover a capacidade do educando em compreender a mudança de 
dados concretos para conceitos abstratos, oferecer exercícios de aprender a fazer e aprender a 
pensar superando assim possíveis dificuldades e limitações, apresentamos o presente estudo o 
qual foi desenvolvido a partir de uma proposta de pesquisa da disciplina, Introdução a Geometria e 
Estudos de Funções no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará. Esta pesquisa 
tem por intuito investigar: Em que aspectos a geometria contribui no desenvolvimento cognitivo de 
crianças portadoras de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade), Dilexia e 
Discalculia? 
 
 
 
Palavras-chave: Geometria. Dificuldades de Aprendizagem 
 
 
 
 
 
RECORTE PROCEDIMENTAL DA PESQUISA 

 

O referido projeto possui um caráter bibliográfico, com o intuito de 

refletir a partir de diferentes perspectivas de vários autores, relevantes nesta linha 

de pesquisa como Sampaio (2009), Lorenzato (1995), Golfeto (1992) e Piaget 

1971). 

Primeiramente, investigamos as dificuldades de aprendizagem mais 

comuns no âmbito escolar, dentre elas selecionamos o TDAH (Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade), Dislexia e Discalculia. 
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Posteriormente, nos restringimos à escolha dos autores, nosso 

principal critério, foi a busca de pesquisadores especializados nas duas vertentes 

optadas, a primeira: o ensino da geometria, e a segunda: as dificuldades de 

aprendizagens (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Dislexia e 

Discalculia). 

 

Ao iniciarmos focamos nossas pesquisas em identificar as 

competências e habilidades que o educando desenvolve através do estudo dos 

conteúdos geométricos, para isto Lorenzato (1995), foi de grande valia, haja vista 

que o docente sempre atuou na formação inicial e continuada de professores e na 

divulgação da educação matemática criticando como a geometria é demonstrada 

aos alunos, desta forma tornando-se hábil para discorrer sobre os benefícios que 

os conteúdos matemáticos desenvolvem no educando. 

 

Para um aprofundamento no estudo do TDAH, Golfetto (1992) foi 

escolhido, por ter uma dupla visão a cerca da dificuldade estudada, pois além do 

aspecto referente ao desenvolvimento cognitivo, o autor detém de grande 

experiência no âmbito clínico do TDAH, visto que o docente é responsável pelo 

Ambulatório da Infância e Adolescência do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto- USP. 

 

Por fim, para explanarmos a Dislexia e Discaculia, Sampaio (2009), foi 

eleita em virtude da visão atual que expõe sobre o tema, com vasta experiência 

devido o trabalho feito ao atender crianças, adolescentes e adultos com 

dificuldades de aprendizagem, dislexia, hiperatividade, dentre outros, nos auxiliou, 

com os relatos dos seus pacientes, foi de grande valia conhecê-los para assim 

aprimoramos e finalizarmos nosso estudo sob a luz de alguém que vivência 

diariamente, com diléxicos e discálculicos. 

 

Ao final, relacionamos  os conteúdos geométricos com as dificuldades 

acima, afim de contribuir com a prática destinada aos transtornos causados pelas 

mesmas. 
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O PROCESSO DA APRENDIZAGEM 

 

A aprendizagem escolar é um processo complexo, seu sucesso 

depende da interdependência de vários fatores, que correspondem à sala de aula, 

à escola e à comunidade a que pertencem os atores envolvidos no processo.  

 

Para se compreender como ocorre o processo de aprendizagem, 

vamos nos restringir à criança, distinguindo entre as possibilidades de aprender, e 

o desejo de aprender. As possibilidades de aprender referem-se às condições 

físicas e psíquicas da criança, sabemos que um reduzido número (comparado a 

totalidade) de crianças não dispõe do equipamento neurofisiológico básico 

necessário à aprendizagem. Quanto às condições psíquicas devemos nos 

reportar aos recursos cognitivos, estes por sua vez, dependem da formação do 

sistema nervoso central no período embrionário do feto, ou seja, eles são 

decorrentes da própria evolução e maturação do equipamento neurofisiológico de 

base (BOSSA, 2000). 

 

Existem também os períodos propícios à aprendizagem, quando o 

meio deve estimular a aquisição de funções cognitivas, evidenciando a teoria de 

Piaget (1971), onde o desenvolvimento normal da inteligência é resultado de uma 

sucessão de fases, sendo que qualquer perturbação em uma fase acarreta 

perturbação na fase seguinte. 

 

Por fim, tem-se o desejo de aprender, que seria a energia 

disponibilizada ao bom funcionamento cognitivo, contudo essa energia está 

intimamente, ligada aos fatores afetivo-emocionais. Segundo Piaget (1971), a 

afetividade é concebida como intencionalidade, ela atribui um valor às atividades 

e regula a energia, ou seja, a cada momento que a criança interage com o mundo 

construindo conhecimentos está impulsionada por razões de ordens afetivas, logo 

o desejo de aprender é um fator determinante para o sucesso de processo de 

aprendizagem.  
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É neste aspecto afetivo em que o interesse pela matemática é pouco, 

comparado as demais disciplinas, segundo Moraes (2009), esta situação deve-se 

ao fato que em muitas escolas o ensino da Matemática ainda está direcionado 

para atuar como um instrumento disciplinador e excludente, a maioria de 

professores tem como único objetivo ensinar a matéria, sem se preocupar em 

promover para o aluno um conhecimento matemático significativo, logo o desejo 

de aprender não é construído na maioria dos alunos, o que faz dos conteúdos 

matemáticos os grandes vilões das disciplinas escolares. 

 

Algumas escolas e professores oferecem o conhecimento matemático 

pronto e acabado para o aluno. Dessa forma, não permitem que o aluno construa 

sua aprendizagem, ou seja, “enxergue a geometria no cotidiano” estabelecendo 

relação de significação, a respeito disto, Lorenzato, (1995. n.4) afirma que: 
[...] a Geometria está por toda parte..., mas é preciso conseguir enxergá-
la... mesmo não querendo, lida-se no cotidiano com as idéias de 
paralelismo, perpendicularismo, semelhança, proporcionalidade, 
medição (comprimento, área, volume), simetria: seja pelo visual (formas), 
seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunicação oral, 
cotidianamente se está envolvido com a Geometria[...] 

 
  

Tal situação agrava-se ainda mais, quando o conteúdo é repassado de 

forma descompromissada e sem finalidades, apenas a fim de concluir um 

planejamento de conteúdos destinados a uma determinada série escolar, 

baseado em nossas experiências empíricas, enquanto ex-alunos e educadores 

em formação é comum constatarmos que quando se trata do ensino da 

Geometria nas séries iniciais e do ensino fundamental, por alguns motivos, entre 

eles: normalmente, está no final do programa de cada série e, com isto, fica 

prejudicado em função dos atropelos comuns de final do ano letivo; o uso 

exagerado ou quase exclusivo do livro-texto sem demonstração da praticidade 

dos conteúdos, falta de correlação com as outras disciplinas do currículo, e até 

mesmo, não integrada com as outras partes da própria Matemática, a exemplo da 

álgebra, onde é essencial a precisão  de introduzir e desenvolver não apenas o 

pensamento seqüencial, trivial na álgebra, sobretudo o pensamento visual, 
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predominante na geometria, já que ambos são fundamentais aos problemas 

matemáticos. 

 

Somado aos problemas expostos acima, oriundos essencialmente da 

prática pedagógica, nosso estudo foca-se na necessidade do público que consigo 

trás suas dificuldades de aprendizagem. Há vários Déficits de Aprendizagem, eles 

são notados no período escolar, quanto mais cedo à descoberta, mais eficaz será 

o tratamento, daí a importância do professor observar com bastante atenção o 

desempenho de seus alunos nas atividades em classe. 

 

                 Cabe ao educador compreender o seu papel, para ajudar crianças com 

tais dificuldades a construírem o seu futuro como qualquer outra, independente de 

suas dificuldades e limitações.  

 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: HIPERATIVIDADE, DISLEXIA E A 

DISCALCULIA. 

 

 O professor ao perceber que um aluno não tem um bom desempenho 

nos assuntos ministrados em classe, não poderá dizer de imediato que o mesmo 

apresenta algum déficit de aprendizagem. Para a Psicopedagoga Wajnsztejn 

(2008), devemos entender que cada aluno tem um ritmo e em uma classe todos 

não aprendem ao mesmo tempo, ou seja, não temos uma classe homogenia, 

além disso, terá que rever as didáticas utilizadas nas aulas, pois o problema pode 

estar nelas. Após o professor fazer uma auto-avaliação e os problemas 

permanecerem o aluno deverá ser encaminhado para um especialista.  

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade). 

 

Uma pessoa pode estar em qualquer lugar, batendo os pés, sentando e 

levantando a todo o momento, cantando sem parar, assobiando em horas 

impróprias, distraindo-se com facilidade, impacientes em filas, não se mantêm 

sentado durante as refeições, não se concentra em um canal de televisão 

mudando sempre, faz movimentos desnecessários com o corpo, possui gestos 
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bruscos, tem sono agitado, perde-se no tempo, pode tratar-se de alguém portador 

de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade). Este transtorno 

consiste em alterações de conduta que se caracterizam quando as pessoas 

apresentam altas taxas de atividade motora e de déficit de atenção sustentada. 

Segundo GOLFETO (1992, p12).  
...a criança Hiperativa apresenta dificuldade em distinguir direita de 
esquerda, alterações de memória visual e auditiva, em orientar-se no 
espaço, fazer discriminações auditivas, em elaborar sínteses auditivas, 
além de possuir má estruturação do esquema corporal... 

 
De acordo com o autor o TDAH é um problema de dificuldade em 

manter a atenção, e o comportamento da criança atrapalha bastante seu 

rendimento. O educador poderá ajudá-lo a obter maior concentração através de 

jogos e outras técnicas. 

 

Desta forma este aluno será beneficiado, com aulas dinâmicas, 

atraentes e estimulantes, para que o aluno não se sinta entediado, e tratando-se 

de Hiperativos o professor deve prender a atenção, para isto deverá ter muito 

preparo e ser bastante flexível com seu planejamento. 

 

De acordo com Kamii (2008), os jogos matemáticos auxiliam no 

incentivo à aceitação de regras e limites, características incomuns destes 

alunos,estas crianças são muito criativas e se identificam muito com tarefas como 

criar, construir, explorar, é neste âmbito que a geometria nos auxilia, a exemplo: 

na confecção dos materiais geométricos e na exploração dos mesmos, 

absorvendo assim conceitos matemáticos. 

 

DISLEXIA 

 

A respeito da Dislexia Sampaio (2009 p.111) afirma que:  
...a criança disléxica desde pequena já apresenta algumas 
características que denunciam suas dificuldades, tais como: 
demora em aprender a segurar a colher para comer sozinho, a 
fazer laço no cadarço do sapato, pegar e chutar bola, atraso na 
locomoção, atraso na aquisição da linguagem, dificuldade na 
aprendizagem das letras... 
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Logo, a dislexia é a interferência das atividades espaciais no já limitado 

funcionamento das atividades lingüísticas. Quando transferido para o âmbito das 

aprendizagens escolares, implica que as pessoas com tais alterações têm 

dificuldades para a aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo matemático, 

pois o distúrbio envolve percepção, memória e análise visual. 

 

A criança disléxica não consegue orientar-se no espaço, desprovidas 

de noções de lateralidade, os conceitos geométricos também serão reforços na 

superação dessas dificuldades, a exemplo de: trabalho com mapas e outras 

propostas cartográficas, atividades comuns à Geografia, mas, que podem inserir 

tais conceitos.  

 

Partindo de trajetos diários feitos pelas crianças, descrever, interpretar 

e analisar a localização de pessoas e objetos, identificando possíveis figuras 

geométricas existentes, criando mapas, planificando suas observações, desta 

forma introduzir a percepção espacial. Outra contribuição da geometria para estas 

crianças é fato que ela nos proporciona a possibilidade de adquirir estratégias de 

orientação espacial, ao imaginar certo deslocamento sem percorrê-lo.   

 

DISCALCULIA  

 

Sobre a Discalculia SAMPAIO (2009, p.119) declara: 

 
A discalculia é um dos transtornos de aprendizagem que causa a 

dificuldade na matemática. Este transtorno não é causado por deficiência 

mental, nem por déficits visuais ou auditivos, nem por má escolarização, 

por isso é importante não confundir a discalculia com os fatores citados 

acima. 

 

Portanto trata-se de um distúrbio que dificulta a aprendizagem em 

matemática, independente se o QI (Quociente de Inteligência) do discente é 

baixo, normal ou acima do normal. Segundo a autora citada acima, sentem 

problemas em visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior, em 
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aprender as operações e as relações de quantidade, ordem, espaço, distância e 

tamanho.  

 

A geometria poderá auxiliar no desenvolvimento das habilidades 

perceptivo - táteis aumentando a capacidade de identificar e emparelhar objetos, 

tocando-os e sentindo-os, desenvolver as habilidades viso-espacial diferenciando 

visualmente formas e perceber objetos no primeiro plano (como figura) e no 

segundo plano (como fundo) e de diferenciá-los significativamente. Para estas 

atividades o uso de sólidos geométricos é essencial, uma vez que a criança terá 

contato com o material observando-o de forma tridimensional, distinguindo-o e 

explorando-o reconhecendo suas características. 

 

ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Frente ao que foi exposto até o presente momento, é evidente que a 

exclusão ou o descaso com o ensino da Geometria, podem causar sérios 

prejuízos à formação dos indivíduos, uma vez que os mesmos são essenciais no 

desenvolvimento da criança, pois várias situações escolares exigem percepção 

espacial, não somente na matemática, tais conceitos, tornam-se um excelente 

apoio às outras disciplinas, na interpretação de gráficos e mapas, na 

compreensão de conceitos de medidas, em cálculos de distâncias e outros 

auxílios. É nesta linha de raciocínio que julgamos a importância de revelar as 

contribuições deste ensino para crianças com dificuldades de aprendizagem. 

  

Desta forma, acreditamos exercer de fato uma educação igualitária, 

sem discriminar alunos que apresentem comportamentos distintos do esperado, 

reafirmando a importância dos conceitos matemáticos no desenvolvimento 

cognitivo dos nossos alunos.  
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