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Introdução 
A compreensão dos processos de aprendizagem é de suma importância para que possamos almejar uma educação 
significativa e inclusiva a todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. O trabalho na 
perspectiva da educação ampla nos leva há trilhar novos horizontes no ensino de Química, diante de tal contexto o 
trabalho em tela versa sobre a discalculia, uma dificuldade especifica de aprendizagem, segundo Santos (2012, p. 
109), “é definida como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa em compreender 
e manipular números”. Diante disso, a Química por ser considerada uma disciplina difícil pelos alunos e quando se 
utiliza cálculos, como é o caso de determinados conteúdos, como: equilíbrio químico ou cálculos estequiométricos, o 
grau de dificuldade é abrangedor. A aprendizagem da Química passa necessariamente pela utilização de fórmulas, 
equações, símbolos, enfim, de uma série de representações que muitas vezes pode parecer muito difícil de ser 
absorvida. Por isso, desde o início do curso, o professor precisa tentar desmistificar as fórmulas e equações. 
(TORRICELI, 2007, p. 16). Devido a tal fato o trabalho tem como objetivo investigar a relação da discalculia com o 
aprendizado da Química.  

Metodologia 
A pesquisa em tela possui uma abordagem qualitativa, pois a mesma não busca enumerar ou usar dados estatísticos 
para a compreensão do objeto analisado, mas visa por meio de ideias e da interação do sujeito com a pesquisar 
entender a realidade do mesmo. O presente estudo realiza uma pesquisa bibliográfica exploratória, segundo Gerhardt 
e Silveira, 2009, se tratam da procura por referencias teóricos em sites, bibliotecas, artigos científicos, revista 
periódica, livros e outros. Onde o objetivo é levantar informações e conhecer o assunto da pesquisa. A pesquisa foi 
feita através de referências teóricas dos artigos publicados na revista biblioteca digital, de livre acesso, scielo, eric 
(centro de informação de recursos educacionais), webqualis. Os critérios de escolhas basearam-se no fato de serem 
amplamente citados, utilizados por professores e estarem disponíveis online. 
 

Resultados e Discussão 
Segundo os trabalhos encontrados durante a pesquisa não observamos uma relação direta entre a discalculia e a 
Química, objeto do nosso estudo. Os trabalhos visualizados versam sobre o campo da matemática e apontam a 
importância da dificuldade de cálculo no processo de ensino-aprendizagem. Segundo os trabalhos pesquisados, o 
insucesso dos alunos com discalculia está atrelado, muitas vezes, a estratégias de ensino do professor. As limitações 
e falta de habilidade apresentada pelos alunos podem ser minimizadas quando os docentes utilizam outras 
metodologias, que venham a colaborar na motivação e despertar assim a atenção destes sujeitos. Nesse contexto, 
além da linguagem própria da Química, devemos levar em consideração a matemática abordada nos cálculos 
químicos, no intuito de diminuir as dificuldades de aprendizagem da Química. 
 

Considerações Finais 
O Ensino de Química é uma área em expansão e de suma importância para o aprendizado e desenvolvimento da 
sociedade. Em um mundo globalizado e inclusivo o desenvolvimento de estudos que visem uma aprendizagem 
significativa é essencial para todos os atores sociais. 
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