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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo investigar quais as estratégias desenvolvidas pelos 

professores de Matemática, em sala de aula, para desenvolver a habilidade do cálculo mental 

em seus alunos. Para isso adotamos como principais teóricos Gentile e Gurgel (2007), Toledo 

e Toledo (1997), Ribeiro et al (2009), Rego e Rego (2004), Smole et al (2007), entre outros e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Quanto aos objetivos, a pesquisa foi 

caracterizada por um estudo exploratório. Quanto a coleta de dados, foi realizado um estudo 

de caso, utilizando como instrumento de investigação um questionário com questões abertas e 

fechadas. Este questionário foi dividido em três partes: I. Identificação; II. Dados 

profissionais e perfil pedagógico; III. Sobre o tema investigado. O referido instrumento foi 

aplicado durante o mês de Dezembro de 2014, a 4 professores de Matemática da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão, localizada na zona urbana do 

município de Alagoinha – Paraíba. Os resultados apontam para uma concepção de cálculo 

mental atrelada a atividades práticas e “contas de cabeça”, as estratégias mais utilizadas pelos 

professores são problemas relacionados ao cotidiano dos alunos e a dificuldade relatada no 

trabalho com o cálculo mental é a falta de interesse por parte dos alunos.  

 

Palavras chaves: Cálculo Mental. Estratégias. Concepções dos Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research has the objective to investigate the strategies developed by 

mathematics teachers in the classroom, to develop the ability of mental calculation in 

his students. For this we adopted as principal theorists Gentili and Gurgel (2007), 

Toledo and Toledo (1997), Ribeiro et al (2009), and Rego Rego (2004), Smole et al 

(2007), among others, and the National Curriculum Parameters (BRAZIL, 1998). 

Regarding the objectives, the research was characterized by an exploratory study. 

Regarding the data collection, a case study was performed using as a research tool a 

questionnaire with open and closed questions. This questionnaire was divided into three 

parts: I. Identification; II. Professional and educational profile data; III. About the topic 

investigated. The mentioned instrument was applied during the month of December 

2014 to 4 Mathematics teachers of Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora 

Lia Beltrão, located in the urban zone of the municipality of Alagoinha - Paraíba. The 

results indicate a conception of mental calculation linked to practical activities and 

"mental calculation", the strategies most used by teachers are problems related to the 

daily lives of students and the reported difficulty in working with the mental calculation 

is the lack of interest by the students. 

 

Key words: Mental Calculation. Hm Strategies. Conceptions of the Teachers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo, fazemos a apresentação do tema em questão, como também 

apresentamos a justificativa, as questões da pesquisa, os objetivos geral e específicos e os 

pressupostos metodológicos da pesquisa.  

 

 

1.1 Apresentação do tema e estrutura da monografia 

 

 

Essa pesquisa tem como temática o cálculo mental que é uma importante ferramenta 

da Matemática que pode ser utilizada em situações cotidianas.  

De acordo com os PCN, “no mundo atual saber fazer cálculos com lápis e papel é uma 

competência de importância relativa e que deve conviver com outras modalidades de cálculo, 

como o cálculo mental, as estimativas e o cálculo produzido pelas calculadoras” (BRASIL, 

1998, p. 45).  

O cálculo mental pode ser trabalhado de formas diferentes em sala de aula. Uma 

dessas formas é o uso de jogos como estratégia de desenvolvimento do cálculo mental. 

Quanto ao uso de jogos como estratégia de ensino em sala de aula, os PCN (BRASIL, 

1998, p. 46) defendem o seu uso, afirmando que 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as 

situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, 

no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas.  

 

Um bom exemplo de jogo que trabalha o cálculo mental é o jogo “Cubra 12” (REGO; 

REGO, 2004). Ele trabalha as quatro operações aritméticas dos números naturais, que são a 

adição, subtração, multiplicação e divisão. Através do cálculo mental, o jogo “Cubra 12” 

desenvolve a atenção e a agilidade de raciocínio. 

Podemos utilizar também a tecnologia quando precisamos obter resultados exatos aos 

quais não conseguimos chegar com o cálculo mental feito por nós mesmos. A calculadora é 
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um exemplo dessas tecnologias. De acordo com Ribeiro et al (2009, p. 4), “mesmo quando 

utilizamos uma calculadora é bom realizar primeiro uma estimativa do resultado para que se 

possa detectar algum erro ao carregar nas teclas”. Devemos sempre estimular nossos alunos 

para utilizarem o cálculo mental, mesmo sendo resultados não exatos.  

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 115), “a calculadora pode ser um eficiente 

recurso por possibilitar a construção e análise de estratégias que auxiliam na consolidação dos 

significados das operações e no reconhecimento e aplicação de suas propriedades”. 

A calculadora é um importante recurso para o desenvolvimento da capacidade de 

estimar do aluno, como por exemplo quando ele quer multiplicar 15,5 por 7, o aluno pode 

fazer uma estimativa do resultado antes, percorrendo alguns caminhos: sem o uso da 

calculadora ele pode estimar que o resultado da multiplicação é maior que 105 e menor 112, 

pois 15 x 7 = 105 e 16 x 7 = 112. Para fazer uma estimativa mais definida, o aluno pode 

calcular 0,5 x 7 = 3,5 e somar com 105 (105 + 3,5 = 108,5), ou senão subtrair os 3,5 dos 112 

(112 – 3,5 = 108,5). Após isto, o aluno utiliza a calculadora para validar ou não suas 

estimativas.  

A calculadora, se trabalhado de maneira correta pode ser um recurso interessante para 

que o aluno construa e analise estratégias para que sirva na compreensão dos significados das 

operações, no reconhecimento e na aplicação de suas propriedades. Podemos citar como 

exemplo desafiar o aluno a descobrir o quociente de uma divisão exata sem utilizar na 

calculadora a tecla de dividir. Neste caso a calculadora servirá para estimular no aluno uma 

investigação de que o quociente pode ser obtido pelo número de vezes que podemos somar o 

divisor até atingir o dividendo, o número de vezes que se pode subtrair o dividendo até chegar 

o divisor, utilizando quocientes parciais, utilizando como apoio a multiplicação. 

Diante do exposto acima, nos propusemos a realizar uma pesquisa que investigasse 

quais as estratégias que estariam sendo utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento do 

cálculo mental nos alunos. 

Nesse sentido, organizamos esse trabalho em três capítulos. O primeiro capítulo trata-

se da introdução e que tem como função apresentar o tema escolhido, a justificativa, a 

problemática de estudo, os objetivos e os pressupostos metodológicos da pesquisa. 

No segundo capítulo apresentamos a fundamentação teórica, destacando a importância 

do cálculo mental nos subtemas: O que é cálculo mental?; Cálculo mental: o que dizem os 

PCN; e Como os professores podem desenvolver o cálculo mental? 
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O terceiro capítulo traz as estratégias de cálculo mental na voz dos professores, 

destacando os sujeitos da pesquisa e a análise do instrumento utilizado na pesquisa. 

Por fim, apresentamos as considerações finais da pesquisa, partindo da investigação de 

quais as estratégias utilizadas pelos professores de Matemática para o desenvolvimento do 

cálculo mental nos seus alunos. 

 

 

1.2 Memorial e Justificativa 

 

 

Nasci no dia 28 de Maio de 1992, na cidade de Guarabira, estado da Paraíba. Sou o 

primeiro dos quatro filhos de Ester Rodrigues de Meireles Silveira (in memorian) e Ozinaldo 

Alves da Silveira. Minha mãe, graduada em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú 

(UVA), foi professora de Ensino Infantil durante muitos anos em Alagoinha e meu pai, que 

estudou até a 2ª série (atual 3º ano do Ensino Fundamental), foi servente de obras em 

construtoras na cidade João Pessoa/PB, mas hoje ele já está aposentado. 

Morei por três anos na cidade de Alagoinha e por vários motivos eu, meus pais e meus 

irmãos fomos morar no Sítio Mumbuca, zona rural do município, onde moravam meus avós 

maternos e paternos. O principal motivo da nossa mudança foi porque meu pai passava toda a 

semana trabalhando em João Pessoa e minha mãe trabalhava o dia todo. Assim, minha vó, 

mãe da minha mãe, tinha que se deslocar 9 km de estrada de barro todos os dias para cuidar 

de mim e dos meus irmãos e deixava meu avô sozinho em casa. Então, meus pais preferiram 

que nossa família fosse morar no sítio onde moravam meus avós. No mesmo ano que nos 

mudamos para a zona rural, minha mãe conseguiu a transferência para ensinar na escola do 

sítio onde estávamos morando. 

No ano seguinte, com quatro anos, comecei a estudar na Escola Municipal Lia Beltrão, 

onde trabalhava minha mãe. Minha primeira professora foi Simone, que por coincidência é 

minha prima. Estudei com ela o pré-escolar e a alfabetização. Por ser as séries iniciais as aulas 

eram sempre pela manhã. Simone também foi minha professora de catecismo. Quando fui 

estudar a 1ª série (2º ano), no turno da tarde, tive o prazer de estudar com minha mãe. Foram 

três anos, 1ª, 2ª e 3ª séries (2º, 3º e 4º anos) de grande aprendizado. Muitos colegas criticavam 

porque estudei todo esse tempo com minha mãe dizendo que ela facilitava muitas coisas para 

mim, principalmente nas provas. Lembro bem de chegar na escola em dia de prova e meus 
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colegas perguntarem quais questões iriam cair. Nunca tive facilidade quanto a isso e lembro 

bem que em semana de provas minha mãe escondia para não ter a oportunidade de ver. No 

ano seguinte voltei a estudar pela manhã, já na 4ª série (5º ano). Meu professor foi Everaldo, 

que além de professor era amigo pessoal de toda turma. Aprendi com ele, até aula de Inglês 

tivemos. 

Após concluir a primeira fase do Ensino Fundamental na zona rural, fui estudar na 

cidade de Alagoinha, no ano de 2003. Estudei a 5ª e 6ª séries (6º e 7º anos) na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental José Barbosa de Lucena, onde no início tive que me 

adaptar a várias mudanças, dentre elas ter que me deslocar por 9 quilômetros de estrada de 

barro todos os dias. Outra mudança que tive que me adaptar foi em ter um professor para cada 

disciplina, diferentemente das séries iniciais. Mas, mesmo com todas essas mudanças tive um 

bom desempenho nesses dois primeiros anos estudando na cidade. 

Em 2005, fui estudar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia 

Beltrão, onde estudei a 7ª e 8ª séries (8º e 9º anos). Já adaptado com o ensino da cidade, foram 

dois anos ótimos para meu desenvolvimento, pois os professores eram competentes e pouco 

faltavam. Foi nessa escola que conheci dois ótimos professores de Matemática, Eliezer 

Meireles e Sandro Onofre, que hoje são meus amigos pessoais. Eles me incentivaram a 

estudar, principalmente Matemática, por ver que tinha uma facilidade com a disciplina. 

Terminado o Ensino Fundamental, em 2007 infelizmente tive que mudar novamente 

de escola, pois a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão não 

disponibilizava o Ensino Médio. Fui estudar na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Agenor Clemente dos Santos. Chegando lá, tive que adaptar novamente, principalmente 

quando comecei a estudar as disciplinas de Física, Química e Biologia e também a nova 

escola, que na época não estava passando por um bom momento. A escola sofria com a 

“fama” de ter professores faltosos e uma diretoria descomprometida com a escola.  

Mesmo com todas essas dificuldades, minha família me incentivava para sempre está 

dando o melhor de mim e com todo esse incentivo comecei a fazer o PSS (Processo Seletivo 

Seriado). O PSS era a forma de ingresso da Universidade Federal da Paraíba e poderia 

participar desde o 1º ano do Ensino Médio. Não fui muito bem na prova, mas consegui ser 

aprovado para a próxima etapa. Por não ter me dado bem na primeira prova, no ano seguinte, 

já no 2º ano, optei em fazer a prova do 1º ano novamente, juntamente com a do 2º ano. Fiz a 

opção errada, pois não consegui a aprovação na prova do 1º ano. Foi uma decepção grande, 

não só para mim, mas também para minha família. Com isso, no 3º ano tive que fazer as 3 



 

18 

 

etapas do PSS.  

O 3º ano foi complicado para todos os alunos da Escola Estadual Agenor Clemente, 

pois após o início das aulas, no mês de Fevereiro, teve a mudança de Governador do Estado. 

Como a maioria dos professores e funcionários da escola eram contratados, eles foram 

demitidos e após alguns meses foram substituídos por outros professores. Durante esses 

meses, íamos para a escola e quando chegávamos lá não tinha professores para nos ensinar e 

ficávamos sem aulas. Fomos todos prejudicados, pois era o ano de vestibular. 

Ao fazer a inscrição no PSS, tive que optar por um curso que desejaria fazer. Por ter 

uma boa base da disciplina de Matemática e também por ser um curso de pouca concorrência, 

optei em fazer o Curso de Licenciatura em Matemática, na cidade de Rio Tinto. O curso 

oferecia 100 vagas e após as 3 etapas do Processo Seletivo Seriado consegui passar em 28º 

lugar. Foi uma alegria grande para mim, para minha família e também para meus amigos, pois 

com todas as dificuldades encontradas, consegui passar no vestibular. 

Nesse mesmo ano também fiz o vestibular para a Universidade Estadual da Paraíba 

para o Curso de Licenciatura em Letras na cidade de Guarabira/PB, mas não consegui obter a 

aprovação. Também nesse ano, fiz o concurso público para a Prefeitura de Gurinhém/PB e 

consegui passar. Mas, como só tinha 17 anos de idade e também tinha passado no vestibular 

para Matemática optei por estudar. Foi uma decisão tomada por mim, juntamente com minha 

família, que sempre me incentivava à estudar. Depois de tomada essa decisão, fiz a matrícula 

no Curso de Licenciatura em Matemática e fiquei aguardando o início das aulas. A matrícula 

foi feita em Fevereiro de 2010, mas as aulas só se iniciariam em Agosto de 2010. 

Durante o tempo que fiquei aguardando o início das aulas do curso de Matemática, 

fiquei estudando para concursos, principalmente para o concurso do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão do Governo Federal que faz pesquisas e que em 

10 em 10 anos realiza o Censo Demográfico e em 2010 eles abriram o concurso para o 

provimento de vagas temporárias para Recenseadores. Os Recenseadores eram aqueles que 

iam de casa em casa coletando os dados dos moradores. Fiz o concurso para trabalhar na 

cidade de Alagoinha/PB, e consegui ser aprovado em 1º lugar.  

Comecei a trabalhar no dia 01 de Agosto de 2010 e iria começar a estudar no dia 02 de 

Agosto deste mesmo ano. Com isso, tive que ficar indo para Alagoinha/PB todas as quartas-

feiras e também tive que trabalhar nos Sábados, Domingos e Segundas, durante o dia todo, 

para fazer a coleta dos dados que não foram feitas nos outros dias da semana. Assim, senti 

dificuldade no início do meu curso e perdi muitas aulas, refletindo nas primeiras notas que 
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obtive.  

No fim do mês de Setembro, fomos surpreendidos com problemas nas instalações das 

salas de aulas do principal bloco de aulas da Universidade. Assim decidimos fazer uma greve 

para ver se resolveriam os problemas e tivemos que esperar por quase dois meses para serem 

resolvidos. Com a greve, deu para terminar minha coleta de dados do IBGE e a partir daí 

comecei a passar toda a semana na cidade de Rio Tinto. Nos primeiros dias foi difícil, pois 

nunca tinha passado uma semana fora de casa e sabendo que daquele momento em diante teria 

que ficar fora toda a semana. Mesmo assim, fui me adaptando com os meus colegas de casa e 

de sala, que minimizavam a saudade da família. 

Após essa greve, passamos por mais duas, em que uma delas durou 4 meses. Com 

isso, hoje só temos férias no mês de Janeiro. Analisando a Universidade em 2010 e 

comparando com atualmente, percebo que conquistamos várias coisas, principalmente o RU 

(Restaurante Universitário), onde temos o direito de almoçar e jantar diariamente. 

Durante esses mais de 4 anos de curso, participei e ainda participo de projetos. O 

primeiro que participei foi o PROLICEN (Programa de Licenciatura), durante o ano de 2011. 

Sou grato a professora Cristiane Angelo e ao professor Emmanuel Falcão, por me darem esta 

oportunidade. Depois participei por mais de 3 anos do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) e atualmente participo da MONITORIA. Todos esses projetos 

foram e estão sendo essenciais para minha formação acadêmica. 

Foi também no curso que conheci o amor da minha vida, Gláuciely. Uma ótima pessoa 

que com seu jeito quieto e tímido me conquistou e já estamos juntos há mais de 3 anos. Ela 

também faz o curso de Licenciatura em Matemática e sempre que posso lhe ajudo, tirando 

algumas dúvidas. Espero que a gente fique junto para sempre, amando e respeitando um ao 

outro. 

No curso também conheci ótimas pessoas, tanto alunos como professores. Muitos 

deles continuarão sendo meus amigos após o fim do curso, por serem pessoas de boa índole, 

que almejam conquistar os objetivos. Todos nós temos algumas dificuldades, mas sei que 

sempre estão disponíveis para ajudar quando precisar.  

No fim de 2013, fiz o concurso para a Prefeitura Municipal de Guarabira - PB e igual 

ao IBGE, consegui passar em primeiro lugar para Auxiliar de Serviços Diversos. Por ser um 

pouco distante de Rio Tinto, tive que ir morar com minha tia em Guarabira e só vou à noite 

para a Universidade. Por estar trabalhando o dia todo e ainda ter que deslocar por mais de 50 

quilômetros até a Universidade, senti dificuldades nesses últimos períodos. Comecei a 
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trabalhar em Janeiro do ano passado, em uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Mesmo não 

sendo na área que estou me formando, mas agradeço pelo emprego que tenho, pois conheci 

ótimas pessoas, que hoje considero como amigos pessoais. 

Foi também no início de 2014, no dia 07 de fevereiro que tive a maior perda da minha 

vida, a partida da minha mãe. Foi difícil aceitar que minha genitora tinha partido tão cedo. 

Nesse momento tão difícil recebi muita força principalmente da minha família, também da 

minha namorada Gláuciely e dos meus amigos. Todos estão sendo importantes para que eu 

siga em frente. O vazio deixado por ela é grande, sei que levarei a sua lembrança por toda 

minha vida e que um dia a gente vai se encontrar novamente. Ela me deixou muitos 

ensinamentos, que levarei comigo durante minha caminhada. 

Todos os outros meus irmãos são casados e estão construindo suas famílias, mas 

mesmo distantes continuamos unidos, sabendo que quando precisar estamos sempre prontos 

para ajudar um ao outro. Meu pai conseguiu a aposentadoria e não trabalha mais em João 

Pessoa. Mesmo estando distante dele, sempre estou preocupado com ele, pois sei que ele 

também se preocupa comigo. 

No ano de 2014 também consegui a aprovação no concurso para Soldado da Polícia 

Militar da Paraíba, mas por decisão própria, decidi desistir e continuar no curso de 

Licenciatura em Matemática. Fui criticado por essa decisão, mas sei que tomei a decisão 

certa. 

Mesmo com o pouco tempo que tenho, sempre estou estudando para concursos, 

principalmente para professor de Matemática. Já realizei alguns concursos para este cargo, 

mas até o momento não obtive aprovação.  

O ano de 2015 será muito especial, pois terminarei meu curso de Licenciatura em 

Matemática e enfim poderei ensinar o que tanto gosto. Espero não parar por aqui, penso em 

ingressar em um mestrado na Área da Educação Matemática ou até na Matemática Pura 

mesmo ou senão correr atrás de outro sonho, ser Engenheiro Civil. Sei que não será fácil, mas 

se já cheguei até aqui, porque não seguir em frente? 

Para finalizar este memorial, sei que estou seguindo no caminho certo e que se 

continuar batalhando e correndo atrás, irei realizar meus sonhos. Sei que não é fácil viver fora 

de casa e também trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas sem esforço a gente não consegue 

nada. Me esforçarei ao máximo para conseguir meus objetivos e ser um orgulho, não só para a 

minha família e amigos, mas também para a comunidade em que resido. Espero conquistar 

tudo o que for possível, com muita humildade e perseverança. 
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A escolha deste tema veio através da experiência em sala de aula durante o Estágio 

Supervisionado, onde percebemos que os professores pouco trabalham com a perspectiva de 

desenvolvimento do cálculo mental com seus alunos. A partir daí, tivemos a curiosidade de 

saber como os professores de Matemática estão trabalhando o cálculo mental com seus 

alunos. Se trabalham, como está sendo o desenvolvimento do cálculo mental e quais as 

estratégias que os professores estão utilizando para fazer esse desenvolvimento. 

Realizamos a pesquisa com quatro professores de Matemática em uma escola 

municipal da cidade de Alagoinha/PB. Escolhemos essa escola pelo fato de ter estudado nela 

e também por conhecer os professores. Alguns deles foram meus professores no Ensino 

Fundamental. 

 

 

1.3 Questões de pesquisa 

 

 

Este trabalho tem como questões de pesquisa: O que os professores pensam sobre o 

cálculo mental? Quais as estratégias utilizadas em sala de aula para o desenvolvimento do 

cálculo mental nos alunos? 

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as estratégias desenvolvidas pelos professores que lecionam Matemática no 

Ensino Fundamental (6º ao 9º anos), para desenvolver a habilidade do cálculo mental em seus 

alunos. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar um estudo sobre as diferentes estratégias que podem ser utilizadas em 

sala de aula para o desenvolvimento do cálculo mental; 

 Identificar as concepções dos professores sobre o cálculo mental; 

 Identificar as estratégias utilizadas pelos professores de Matemática para o 

desenvolvimento do cálculo mental. 

 

 

 

1.5 Os pressupostos metodológicos da pesquisa: tipo de pesquisa e instrumento utilizado 

 

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é classificada como exploratória. Segundo Gil 

(2002, p. 41), estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, tornando-o mais explícito ou construindo hipóteses. Estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Na maioria dos casos, as pesquisas exploratórias envolvem o levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e a análise de exemplos que estimulam a compreensão do problema pesquisado. 

Quanto à coleta de dados, a pesquisa é classificada como um estudo de caso. O estudo 

de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 

permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Segundo Gil (2002, p. 54), este tipo de pesquisa apresenta diferentes propósitos, tais 

como: explorar situações da vida real; preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

descrever a situação do contexto em que está sendo feita a investigação; formular hipóteses ou 

desenvolver teorias; e explicar as causas de determinado fenômeno em situações complexas 

que não utilizam o levantamento e o experimento. 

De acordo com Gil (2002, p. 114), “para a coleta de dados nos levantamentos são 

utilizadas as técnicas de interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário.” Analisando 

estas três técnicas, verificamos que o questionário é o meio mais rápido, prático e o mais 

barato instrumento que se pode realizar uma coleta de dados. Este instrumento não exige 

treinamento de pessoal e mantém o anonimato. Já a entrevista pode ser aplicada ao número 
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maior de pessoas, até para que não sabe ler nem escrever. Ela também possibilita o auxílio ao 

entrevistado que está com dificuldades para responder, servindo também para fazer uma 

análise não verbal do entrevistado. Por fim, o formulário reúne características das outras duas 

técnicas citadas anteriormente, mas também algumas limitações, como a de não garantir o 

anonimato dos entrevistados e exigir o treinamento de pessoal.  

Utilizamos neste estudo, como instrumento de investigação, um questionário com 

questões abertas e fechadas. Gil (2002, p. 114) afirma que “por questionário entende-se um 

conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado.”  

Para a elaboração de um questionário, temos que traduzir os objetivos específicos da 

pesquisa em itens que estejam bem redigidos. Não existem normas para a elaboração do 

questionário, mas dependendo da experiência dos pesquisadores, podem ser definidas 

algumas regras práticas. 

Gil (2002, p. 116), apresenta algumas regras a esse respeito: 

 

a) As questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas 

suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de resposta possíveis; 

b) Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema 

proposto; 

c) Não devem ser incluídas perguntas cujas respostas possam ser obtidas de 

forma mais precisa por outros procedimentos; 

d) Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; 

e) A pergunta deve possibilitar uma única interpretação; 

f) A pergunta não deve sugerir respostas; 

g) O número de perguntas deve ser limitado, dentre outras. 
 

Devemos tomar alguns cuidados na elaboração de um questionário. Deve ser evitada 

palavras que podem influenciar na resposta, tanto em sentido positivo quanto negativo. Temos 

que ter cuidado também na representação gráfica do questionário, tendo em vista a facilitação 

do seu preenchimento. Na medida do possível, devem ser evitadas perguntas que provoquem 

respostas defensivas, indesejáveis. 
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2. A IMPORTANCIA DO CÁLCULO MENTAL 

 

Para uma melhor compreensão da problemática da pesquisa, realizamos leituras e 

buscamos referenciais teóricos com o intuito de obter uma vasta abordagem sobre a temática 

em questão. Deste modo, neste capítulo será apresentado o que é cálculo mental e o que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam sobre o cálculo mental. Ao final, apresentamos 

algumas formas de como os professores podem desenvolver o cálculo mental na sala de aula. 

 

 

2.1 O que é cálculo mental? 

 

De acordo com Gentile e Gurgel (2007, p. 62), 

Existem quatro maneiras de resolver as contas que diariamente aparecem na 

nossa frente: usando a calculadora, estimando o resultado com base em 

referências e em experiências anteriores, fazendo o cálculo escrito ou usando 

o cálculo mental [...]. No dia-a-dia, o mais comum é chegar mentalmente ao 

resultado ou estimar um valor aproximado. 

Destas quatro maneiras citadas anteriormente, o cálculo mental é a mais utilizada 

quando nos deparamos com situações relacionadas ao cotidiano, principalmente no convívio 

com outras pessoas. 

Para Taton (1969), “o cálculo mental e escrito são semelhantes uma vez que ambos 

usam do mesmo encadeamento de operações mentais elementares”. Este autor salienta ainda 

que é errado limitar o cálculo mental as operações efetuadas de cabeça, visto que quando 

realizamos operações com algoritmos através do cálculo escrito, o cálculo mental também 

está presente.  

Já Buys (2001) e Bourdenet (2007), defendem que o cálculo mental não se deve 

restringir apenas a operação “de cabeça”, mas que pode ser útil a utilização do lápis e papel 

para os cálculos intermediários. 

Assim, percebemos que a definição de cálculo mental não é unânime. Alguns autores 

defendem o uso de lápis e papel como instrumento intermediário, mas outros defendem 

apenas o uso da conta de cabeça. 
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Os primeiros cálculos realizados pelo homem foram os xavantes e os egípcios que há 4 

mil anos usavam esse procedimento para resolver problemas do cotidiano, como o exemplo a 

seguir, como o da agricultura descrito pelos índios xavantes: “Plantamos 5 fileiras de cebola. 

Em cada fileira, fizemos 9 covas para as sementes. Quantas covas fizemos ao todo?” 

(GENTILE; GURGEL, 2007, p. 63) 

Para resolver este problema, os índios xavantes pensavam assim: 9 + 9 = 18 +18 = 36 

+ 9 = 45. Como cada fileira tinha 9 covas, então 2 fileiras tem 18 covas. Como 18 = 9 + 9, 

então 18 + 18 = 36 covas em 4 fileiras. Como são 5 fileiras então somamos 36 + 9 = 45, 

chegando assim ao resultado: 45 covas. 

Para resolver o problema: “Quanto será que consegui guardar de dinheiro em 13 

montes, sendo que cada um deles tem 16 moedas?” (GENTILE; GURGEL, 2007, p. 63), os 

egípcios usavam o seguinte método: eles multiplicavam dois números baseado na 

compensação de dobros e metades. Neste problema, os egípcios resolveriam da seguinte 

forma: 16 x 13 = 8 x 26 = 4 x 52 = 2 x 104 = 1 x 208. Assim, eles obtinham o resultado, 16 x 

13 = 208 moedas. 

Para muitos cidadãos, calcular mentalmente significa calcular de maneira rápida, saber 

as tabuadas, estimar o resultado de uma operação, fazer o cálculo sem utilizar lápis e papel ou 

qualquer outro instrumento.  

O cálculo mental é uma ferramenta importante no desenvolvimento pensar do aluno, 

pois durante o dia a dia ele utiliza muito este tipo de cálculo em diversas situações como 

afirma Ponte e Serrazina (2000, apud Ribeiro et al, 2009, p. 4) quando diz que “no dia-a-dia, 

a maioria dos cálculos que fazemos são mentais. Em muitas situações, a resposta não tem que 

ser exata, mas basta uma aproximação”. As situações em que mais usamos o cálculo mental 

nos dias de hoje são com o dinheiro, tempo, massa, distâncias e outros. 

Alguns alunos sentem dificuldade de realizar cálculos sem o auxílio do lápis e papel. 

Isso acontece porque, na maioria das vezes, eles não são estimulados a usarem este tipo de 

estratégia na resolução de problemas. Na escola este tipo de estratégia não é muito valorizada 

e a atenção maior ainda está no ensino da conta armada. Segundo Toledo e Toledo (1997), 

Crianças que utilizam o cálculo mental com o incentivo dos professores, ao 

contrário, desenvolvem – além de rapidez e exatidão nos resultados – muita 

segurança psicológica, grande criatividade nas atividades com números e 
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maior autonomia de raciocínio na resolução de problemas. (TOLEDO; 

TOLEDO, 1997, p. 98). 

Fazer contas de cabeça sempre foi considerada uma prática inadequada. Mas, como 

afirma Gentile e Gurgel (2007, p. 63), “para saber quanto vai gastar na cantina ou somar os 

pontos dos campeonatos esportivos, o estudante não usa o algoritmo.”  

Nestes exemplos, o aluno faz aproximações, decompõe o número e alcança o resultado 

com segurança sem lápis nem papel. Por ser um procedimento ágil e rápido, esta técnica 

permite que o aluno seja criativo na escolha dos caminhos até chegar ao resultado final. 

 

2.2 Cálculo mental: o que dizem os PCN 

   

Segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 71-72) “o aluno deve realizar cálculos (mentais 

ou escritos, exatos ou aproximados envolvendo operações – com números naturais, inteiros e 

racionais -, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos nela 

envolvidos, utilizando a calculadora para verificar e controlar resultados”. 

Diante disto, existe a necessidade da realização de cálculos mentais para o 

desenvolvimento de estratégias, com a compreensão dos processos realizados na atividade 

proposta, utilizando sempre o auxílio dos registros escritos, como defendem os PCN 

(BRASIL 1998), quando afirmam que, 

Além do trabalho com os significados das operações, é fundamental 

desenvolver nos ciclos finais um trabalho sistematizado de cálculo que 

inclua a construção e análise de vários procedimentos, tendo em vista que 

eles relacionam-se e complementam-se. O cálculo escrito, para ser 

compreendido, apoia-se no cálculo mental, nas estimativas e aproximações. 

Por sua vez, as estratégias de cálculo mental, pela sua própria natureza, são 

limitadas: é difícil gravar na memória vários resultados, principalmente 

tratando-se de cálculos envolvendo números com muitos dígitos. Assim, a 

necessidade de registro de resultados parciais acaba originando 

procedimentos de cálculo escrito. (BRASIL, 1998, p. 114). 

Conforme exposto nos PCN, o trabalho com cálculo mental também possui algumas 

limitações, pois quando trabalhamos com operações que envolvem cálculos com muitos 

dígitos fica difícil a memorização do resultado. 
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Para facilitar essas limitações, a calculadora é um recurso que se for utilizado de 

maneira correta, ajuda no desenvolvimento do cálculo mental. A respeito ao uso da 

calculadora, os PCN apontam que, 

a calculadora pode ser um eficiente recurso por possibilitar a construção e 

análise de estratégias que auxiliam na consolidação dos significados das 

operações e no reconhecimento e aplicação de suas propriedades. Um 

exemplo pode ser o de desafiar o aluno a determinar o quociente de uma 

divisão exata sem utilizar a tecla de dividir. Nesse caso o uso da calculadora 

facilitará e estimulará a investigação até que ele descubra que esse quociente 

pode ser obtido pela contagem de vezes que se pode subtrair o divisor do 

dividendo, pelo número de vezes que se pode somar o divisor até atingir o 

dividendo, pelas estimativas de quocientes parciais, apoiando-se na 

multiplicação etc. No caso da divisão não exata essas estratégias também 

possibilitam a obtenção do resto. (BRASIL, 1998, p. 115) 

Os PCN trazem a importância do estudo do cálculo, seja ele mental, escrito, exato e 

aproximado como sendo uma atividade que desenvolve as capacidades cognitivas do aluno. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

A importância do estudo do cálculo, em suas diferentes modalidades, 

justifica-se também pelo fato de que é uma atividade básica para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas do aluno, visto que: 

 Possibilita o exercício de capacidades de memória, dedução, análise, 

síntese, analogia e generalização; 

 Permite a descoberta de princípios matemáticos como a equivalência, 

a decomposição, a igualdade, a desigualdade e a compreensão da estrutura 

do sistema de numeração decimal; 

 Favorece o desenvolvimento da criatividade, da capacidade para tomar 

decisões e de atitudes de segurança para resolver problemas numéricos 

cotidianos.” (BRASIL, 1998, p. 114) 

 

O referido documento afirma que “o objetivo principal do trabalho com o cálculo 

(mental, escrito, exato, aproximado) consiste em fazer com que os alunos construam e 

selecionem procedimentos adequados à situação-problema apresentada, aos números e às 

operações nela envolvidas” (BRASIL, 1998, p. 114-115). 
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2.3 Como os professores podem desenvolver o cálculo mental? 

 

Para que o aluno consiga obter sucesso no cálculo mental, ele deve ter na memória 

alguns resultados de contas simples, principalmente quando envolve o dobro, triplo, metade e 

outras adições, subtrações, multiplicações e divisões. 

Vejamos alguns exemplos: 

a) Para resolver 99 + 26, é possível pensar da seguinte maneira: 100 + 26 = 126 – 

1 = 125. 

b) Para calcular 9 x 4, um caminho utilizado pelo aluno pode ser fazendo 9 x 2 x 2 

= 18 x 2 = 36 ou também fazendo 4 x 10 = 40 – 4 = 36. 

 

No item a), o aluno deve ter o conhecimento de que 100 = 99 + 1, pois após somar 

100, ele deve subtrair 1. 

No item b), no primeiro caminho, o aluno deve saber que 4 pode ser representado por 

2 x 2. Assim, fica mais fácil a multiplicação. No segundo caminho, ele deve saber o quanto é 

4 x 10 = 40 e que 9 x 4 = 4 x 10 – 4. 

Durante as aulas de Matemática, ao trabalhar com as quatro operações, o professor 

pode propor situações em que o aluno use o cálculo mental para chegar a resolução do 

problema e depois o aluno use o registro escrito para escrever o que pensou, como por 

exemplo: 

a) 3 x 19 =  

b) 6 x 22 = 

c) 4 x 53 = 

d) 3 x 78 = 

 

Outros exemplos envolvendo situações-problema que envolve o cálculo mental: 

a) Tiro um número do número 5000 e obtenho 1000. Que número tirei? 

b) Somei um número ao número 300 e obtenho 500. Que número somei? 
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O professor também pode utilizar os jogos como estratégia de desenvolvimento do 

cálculo mental. De acordo com Ribeiro et al (2009, p. 23), “o interesse pelo jogo é comum a 

todas as idades. Para além de entreterem, os jogos apresentam um grande potencial cultural, 

pedagógico e didático”. 

Podemos citar alguns jogos que estimulam o desenvolvimento do cálculo mental em 

sala de aula. “Jogo do 4 em linha”, “Jogo do 24”, “Eu tenho... quem tem?”, “Jogo das 

frações” e o “Jogo cubra 12” são exemplos desses jogos. 

O jogo “Cubra 12” (REGO; REGO, 2004) trabalha as quatro operações aritméticas 

com números naturais, cálculo mental, atenção e agilidade de raciocínio. Para a utilização 

deste jogo, é necessário um tabuleiro (Figura 01) com duas sequências de 1 a 12 e fichas de 

duas diferentes cores, sendo vinte e quatro no total (doze de cada cor). A organização da 

classe pode ser em dupla ou em equipes. 

 

Figura 01 – Modelo do tabuleiro do jogo “Cubra 12”. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

Cada participante, em sua jogada, lança dois dados. Os números sorteados nos dados 

podem ser utilizados como o jogador desejar, através das operações aritméticas escolhidas e 

anunciadas por ele, devendo o mesmo cobrir o valor correspondente ao resultado da operação. 

Por exemplo, se os dois números dos dados forem 4 e 2, o jogador pode cobrir o 8 (pois 4 x 2 

= 8), 6 (pois 4 + 2 = 6) e 2 (pois 4 – 2 = 2 e 4 : 2 = 2). Se caso os dois números sorteados 

forem 3 e 2, o jogador pode cobrir o 6 (pois 3 x 2 = 6), o 5 (pois 3 + 2 = 5) e o 1 (pois 3 – 2 = 

1). Neste caso não poderá efetuar a divisão entre os números, pois não é exata. Ganha a 

partida o jogador ou a equipe que cobrir primeiro todos os seus números. 

Se por acaso os números obtidos nos dados não possibilitarem que os jogadores 

cubram algum número do tabuleiro, o jogador passará a vez para o outro jogador, sem marcar 
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nenhuma casa. Se caso isso acontece várias vezes, os jogadores podem decidir em terminar o 

jogo, ganhando quem obtiver o maior número de casas cobertas no tabuleiro. 

Neste jogo, podemos investigar algumas questões, como por exemplo: Qual número é 

mais fácil de ser coberto? E qual o número mais difícil? Quais as operações foram utilizadas 

pelos jogadores para cobrir esses números? Qual a operação mais utilizada? E qual a operação 

menos utilizada? 

Para ajudar os alunos a responderem essas questões, é interessante que os professores 

peçam aos alunos que preencham as tabelas a seguir (Figura 02). Cada tabela corresponde a 

uma operação matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão). Os valores das tabelas 

correspondem aos números dos dois dados lançados, sem esquecer que na subtração 

calculamos o maior menos o menor e que na divisão, calculamos o maior dividido pelo 

menor, preenchendo na tabela apenas com resultados inteiros. 
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Figura 02 – Tabela das operações do jogo “Cubra 12” 

    Adição                                                                                    Subtração 

+ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

    Multiplicação                                                                         Divisão 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Como pode ser observada na Figura 02, existem 36 possibilidades para cada operação 

matemática. Podemos preencher as tabelas utilizando os conjuntos dos números naturais, 

números racionais, números inteiros ou com todos juntos, os números reais. 

Apresentamos a seguir as tabelas preenchidas, com as possíveis combinações do jogo 

“Cubra 12”, como mostra a Figura 03. 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

÷ 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

× 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Figura 03 – Possíveis combinações do jogo “Cubra 12” 

       Adição                                                                     Subtração 

 

 

 

  Multiplicação                                                                    Divisão 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal  

 

Após o preenchimento das tabelas da Figura 03, podemos verificar qual o número que 

aparece mais vezes em cada tabela e qual aparece menos vezes. Por exemplo, na adição dos 

Números Naturais, o número 7 aparecerá em 6 dos 36 quadrados, sendo o número que pode 

ser mais coberto nesta operação. 

Verificamos que nessa tabela algumas combinações não podem ser realizadas, pelo 

fato de o resultado obtido não pertencer ao intervalo de 1 a 12 ou pelo quociente não pertencer 

ao conjunto dos Números Naturais.  

+ 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 8 

3 4 5 6 7 8 9 

4 5 6 7 8 9 10 

5 6 7 8 9 10 11 

6 7 8 9 10 11 12 

- 1 2 3 4 5 6 

1 0 1 2 3 4 5 

2 1 0 1 2 3 4 

3 2 1 0 1 2 3 

4 3 2 1 0 1 2 

5 4 3 2 1 0 1 

6 5 4 3 2 1 0 

× 1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 6 

2 2 4 6 8 10 12 

3 3 6 9 12 15 18 

4 4 8 12 16 20 24 

5 5 10 15 20 25 30 

6 6 12 18 24 30 36 

÷ 1 2 3 4 5 6 

1 1 2 3 4 5 6 

2 2 1 2/3 2 2/5 3 

3 3 3/2 1 3/4 3/5 2 

4 4 2 4/3 1 4/5 3/2 

5 5 5/2 5/3 5/4 1 5/6 

6 6 3 2 3/2 6/5 1 
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Com o preenchimento dessas tabelas, o professor pode trabalhar com outros conteúdos 

matemáticos, como por exemplo: números primos, números pares e ímpares, outros conjuntos 

numéricos, além dos citados e também ordem crescente e decrescente.  

Outras questões que podem ser problematizadas nesse jogo: 

a) Ao lançar os dados, João conseguiu tirar em um dado o número 3 e no outro o 

número 6. Que números João poderia ter marcado nesse jogada? 

b) Na sua jogada, Maria jogou os dados e cobriu no tabuleiro o número 12. Quais 

números poderiam ter saído nos dados? 

c) Quando estava jogando o “Cubra 12”, José tirou em um dos dados o número 5. 

Nessa jogada ele cobriu o número 10 do tabuleiro. Quais os números poderiam ter saído no 

outro dado? 

 

Na escola, o aluno precisa desenvolver o exercício do pensar matematicamente. De 

acordo com Monteiro (1996 apud STAREPRAVO, 2009, p. 43) quando “simplesmente 

respondemos, matamos a possibilidade de o aluno confrontar suas ideias com outras, ou seja, 

não há comparação, não há conflito, não há confronto, não há construção de conhecimento”. 

Sobre o uso de jogos em sala de aula, Smole, Diniz e Cândido (2007), explicam que 

 

Os jogos devem trazer situações interessantes e desafiadoras, permitindo que 

os jogadores se autoavaliem e participem do jogo o tempo todo, percebendo 

os efeitos de suas decisões, dos riscos que podem correr ao optar por um 

caminho ou por outro, analisando suas jogadas e as de seus oponentes 

(SMOLE, DINIZ E CÂNDIDO, 2007, p. 14). 
 

Podemos entender que a utilização de jogos em sala de aula pode ser uma atividade 

produtiva, desde que seja bem planejada, tornando-se como um importante mecanismo na 

resolução de problemas, tendo uma influência positiva na aprendizagem dos alunos. 

O professor pode desenvolver o cálculo mental utilizando diferentes estratégias que 

quando são conhecidas, aplicadas e compreendidas tornam fácil e eficaz a realização do 

cálculo. Essas estratégias devem ser utilizadas no estudo das quatro operações dos Números 

Naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão). Este conteúdo localiza-se no bloco de 

conteúdos Números e Operações do Ensino Fundamental dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e segundo os PCN (BRASIL, 1998, p. 66), “para o estudo dos conteúdos 

apresentados no bloco Números e Operações é fundamental a proposição de situações-



 

34 

 

problema que possibilitem o desenvolvimento do sentido numérico e os significados das 

operações.” 

No que se diz respeito às quatro operações fundamentais, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais afirmam que “o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão dos 

diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo do 

cálculo, contemplando diferentes tipos – exato e aproximado, mental ou escrito.” (BRASIL, 

1998, p. 50). 

Apresentaremos a seguir algumas estratégias de cálculo mental, sugeridas por Ribeiro 

et al (2009, p. 34 - 36), que devem ser discutidas e trabalhadas, fazendo com que os alunos se 

apropriem delas. 

Na adição, o professor pode trabalhar com a decomposição, compensação, propriedade 

comutativa, propriedade associativa e também os “números amigos”, que podem trabalhar a 

propriedade associativa e/ou comutativa.  

A decomposição apresenta as ideias de decompor e adicionar ordem a ordem e depois 

compor o número com o resultado obtido. Por exemplo: 235 + 462, somamos 200 + 400 = 

600, 30 + 60 = 90 e 5 + 2 = 7, e depois compomos o número, chegando assim ao resultado: 

600 + 90 + 7 = 697. 

A compensação apresenta a ideia de retirar a uma parcela um número que, adicionado 

a outra parcela, transforma-a em um número mais cômodo. Por exemplo: 234 + 368, 

subtraímos 2 da primeira parcela e adicionamos a segunda parcela: 234 – 2 = 232, 368 + 2 = 

370. Após isso, utilizamos a decomposição para chegar ao resultado. Outra ideia apresentada 

na composição é adicionar um número próximo, mais apropriado, e ao resultado subtrair o 

que adicionou a mais ou adicionar o que se adicionou a menos. Por exemplo: 478 + 98 = 478 

+ 100 – 2 = 578 – 2 = 576. Outro exemplo: 478 + 102 = 478 + 100 + 2 = 578 + 2 = 580. 

A propriedade comutativa apresenta a ideia de comutar as parcelas, ou seja, trocar as 

parcelas, para facilitar o cálculo. Por exemplo: 57 + 15 + 3 = 57 + 3 + 15 = 60 + 15 = 75. Já a 

propriedade associativa traz a ideia de mudar a ordem das parcelas, de forma que facilite o 

cálculo. Por exemplo: 15 + 57 + 3 = 15 + (57 + 3) = 15 + 60 = 75. 

O trabalho com os “números amigos” traz a ideia de associar as parcelas cujo soma 

seja um múltiplo de 10, 100, 1000... Por exemplo: 15 + 16 + 25 = 40 + 16 = 56. Outro 

exemplo: 145 + 70 + 55 = 200 + 70 = 270. Esta ideia trabalha com as propriedades 

comutativa e/ou associativa. 



 

35 

 

Na subtração, o professor pode trabalhar com a compensação, decomposição, 

substituição (propriedade da invariância do resto) e também da substituição (operação 

inversa). 

A compensação traz a ideia de subtrair um número próximo, mais cômodo, e ao 

resultado adicionar o que se subtraiu a mais ou subtrair o que falta. Por exemplo: 127 – 13 = 

127 – 20 + 7 = 107 + 7 = 114. Outa forma: 127 – 13 = 127 – 10 – 3 = 117 – 3 = 114. Outra 

ideia trazida na compensação é a de substituir o aditivo por um número mais adequado, e ao 

resultado, adicionar o simétrico do número com que se operou. Por exemplo: 127 – 13 = 127 

– 7 – 13 + 7 = 120 – 13 + 7 = 107 + 7 = 114. 

A decomposição traz a ideia de decompor o número e subtrair ordem a ordem e 

compor o número com os resultados obtidos. Por exemplo: 465 – 232, subtraímos 400 – 200 = 

200, 60 – 30 = 30 e 5 – 2 = 3, e depois compomos o número, chegando assim o resultado: 200 

+ 30 + 3 = 233. 

A substituição apresenta duas ideias: propriedade de invariância do resto e a operação 

inversa. A propriedade de invariância do resto consiste em adicionar ou subtrair o aditivo ou 

subtrativo o mesmo número, de forma a transformar o subtrativo num número mais cômodo, 

como no exemplo a seguir: 175 – 49 = 176 – 50 = 126. Já a propriedade da operação inversa 

consiste em a partir do subtrativo, somando, até obter o aditivo. Por exemplo, 175 – 49 = 49 + 

1 = 50 + 100 = 150 + 25 = 175. Para sabermos o resultado basta somar: 1 + 100 + 25 = 126. 

Na multiplicação, o professor pode trabalhar com a decomposição, propriedade 

comutativa, propriedade associativa, substituição e a decomposição/substituição (propriedade 

distributiva em relação à adição). 

A decomposição consiste em decompor o produto em vários produtos de dobros. Um 

dos fatores é uma potência de 2. Por exemplo: 4 x 15 = 2 x 2 x 15 = 2 x (2 x 15) = 2 x 30 = 

60. Consiste também em decompor um dos fatores em fatores mais apropriados, como no 

exemplo a seguir: 20 x 139 = 2 x (10 x 139) = 2 x 1390 = 2780. 

A propriedade comutativa consiste em trocar os fatores de forma que podemos 

encontrar fatos numéricos conhecidos. Por exemplo: 5 x 13 x 2 = 5 x 2 x 13 = 10 x 13 = 130. 

A propriedade associativa muda a ordem dos fatores, de forma a poder encontrar fatos 

numéricos conhecidos. Por exemplo: 13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 130. 

A substituição consiste em substituir por uma divisão, como no exemplo seguinte: 70 

x 0,1 = 70 : 10 = 7;  70 x 0,01 = 70 : 100 = 0,7. Também pode substituir a multiplicação por 
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uma composição de multiplicação e divisão. Por exemplo: 48 x 25 = 48 x 100 : 4 = 4800 : 4 = 

1200; 48 x 5 = 48 x 10 : 2 = 480 : 2 = 240. 

A decomposição/substituição é quando multiplicamos por um número mais fácil e 

subtrair ou adicionar o fator que está a mais ou a menos. Por exemplo: 45 x 9 = 45 x 10 – 45 = 

450 – 45 = 405. 

Na divisão, pode ser trabalhado a fatoração, decomposição, substituição, operação 

inversa e as subtrações sucessivas. 

A fatoração tem a ideia de fatorizar o divisor em vários fatores iguais, sendo o divisor 

uma potência de 2. Por exemplo: 150 : 4 = 150 : 2 : 2; 150 : 8 = 150 : 2 : 2 : 2. Também 

podemos o divisor, como por exemplo: 182 : 20 = 182 : (10 x 2) = 182 : 10 : 2. Pode ser 

fatorado o dividendo, como no exemplo a seguir: 180 : 6 = (18 x 10) : 6 = 18 : 6 x 10. 

Na decomposição podemos decompor o dividendo: 249 : 3 = (240 + 9) : 3 = 240 : 3 + 

9 : 3 = 80 + 3 = 83. Neste caso, a divisão goza da propriedade distributiva a esquerda em 

relação à adição. Não podemos decompor o divisor, pois neste caso, a divisão não goza da 

propriedade a direita em relação à adição, como podemos verificar no exemplo a seguir: 14 : 7 

= 14 : (4 + 3) ≠ 14 : 4 + 14 : 3. 

Outra ideia bem conhecida na utilização da divisão é a substituição. Podemos 

substituir a divisão por uma multiplicação. Por exemplo: 150 : 0,5 = 150 x 2 = 300. Podemos 

também substituir a divisão por uma composição de divisão e multiplicação, como por 

exemplo: 230 : 5 = 230 : 10 x 2 = 23 x 2 = 46. Também podemos multiplicar o dividendo e o 

divisor pelo mesmo número. Por exemplo: 2,4 : 0,002 = 2400 : 2 (x 1000). Chamamos de 

recurso à propriedade da invariância do quociente. 

O professor também recorrer à operação inversa. Por exemplo: 21 : 3 = 7, pois 7 x 3 = 

21. Ou também pode recorrer às subtrações sucessivas: 20 : 4 = 5, pois 20 – 4 = 16 – 4 = 12 – 

4 = 8 – 4 = 4 – 4 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

3. ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO MENTAL NA VOZ DOS PROFESSORES 

 

 

Neste capítulo apresentamos os sujeitos da pesquisa, os dados e a análise do 

instrumento.  

 

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

O questionário foi aplicado com 4 professores de Matemática da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão, localizada no município de Alagoinha/PB, no 

mês de Dezembro de 2014. 

 

3.2 A análise do instrumento 

 

O instrumento utilizado na pesquisa foi um questionário1 com perguntas abertas e 

fechadas. O questionário era dividido em três partes: I. Identificação; II. Dados profissionais e 

perfil pedagógico; III. Sobre o tema investigado. 

Na parte I - Identificação, o questionário perguntava o nome completo, idade, sexo e 

estado civil.  

Na parte II - Dados profissionais e Perfil Pedagógico questionava há quanto tempo o 

professor leciona, nível escolar em que leciona (Ensino Fundamental ou Ensino Médio), 

escola em que leciona e qual a formação do professor, qual curso e qual instituição 

(Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado).  

Já na parte III - Sobre o tema investigado, o questionário teve como objetivo 

identificar as concepções dos professores sobre o cálculo mental; Qual a importância de se 

trabalhar com o cálculo mental; Se os professores trabalham o com o cálculo mental nas aulas 

e se sim, de que maneira; Se o livro didático adotado na sua escola traz atividades que 

                                                           
1 A versão completa do questionário encontra-se no Apêndice 1. 
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envolvam o cálculo mental e se sim, qual a avaliação sobre essas atividades; Quais as 

estratégias os professores utilizam para o desenvolvimento do cálculo mental nos alunos e se 

os alunos apresentam dificuldades para a realização do cálculo mental e se sim, que 

dificuldades seriam essas. 

Este questionário foi distribuído a 6 professores que lecionam a disciplina de 

Matemática da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão, mas apenas 

4 responderam, pois um desses professores perdeu o questionário e o outro mora na cidade de 

Campina Grande/PB e como a pesquisa foi realizada na última semana de aula de 2014, ele 

não retornou mais naquele ano a escola. 

Para fazer a identificação dos professores que participaram da pesquisa, utilizamos a 

identificação Professor A, Professor B, Professor C e Professor D. 

Apresentamos a seguir os dados obtidos na análise dos questionários referentes à 

primeira e segunda parte.  

O professor A tem 46 anos de idade, do sexo feminino, solteira e leciona há 30 anos. 

Atualmente leciona o Ensino Fundamental na Escola Professora Lia Beltrão. Possui 

graduação e especialização em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB.  

O professor B tem 41 anos de idade, também do sexo feminino, casada, leciona há 

mais de 20 anos. Leciona o Ensino Fundamental na Escola Professora Lia Beltrão, possui 

graduação em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba e especialização em Língua, 

Linguagem e Ensino Pela Faculdade Integrada de Patos – FIP.  

O professor C tem 29 anos de idade, do sexo masculino, casado e leciona apenas há 2 

anos, ensina o Ensino Fundamental na Escola Professora Lia Beltrão. Ele possui graduação 

em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba.  

O professor D tem 25 anos de idade, também do sexo masculino, solteiro e já leciona 

há 5 anos. Leciona no Ensino Fundamental na Escola Professora Lia Beltrão. Este professor 

tem a graduação em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba e está cursando uma 

Especialização em GDE pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 

Um fato que nos chamou a atenção foi o tempo em que estes professores estão 

lecionando. O professor A tem 46 anos de idade e leciona há 30 anos, ou seja, ele começou a 
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ensinar com apenas 16 anos de idade. O professor B também começou a lecionar muito cedo, 

pois com 41 anos de idade já leciona há mais de 20 anos. Outro bom exemplo é o professor D, 

que tem 25 anos de idade e já leciona há 5 anos, ou seja, este professor começou a ministrar 

aulas com apenas 20 anos de idade. 

Outro fato que devemos verificar é que nenhum dos 4 professores que participaram da 

pesquisa possuem a graduação em Licenciatura em Matemática. Na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Professora Lia Beltrão apenas 1 professor é formado na área de 

Matemática, mas ele não pôde participar da pesquisa, pois mora em Campina Grande/PB e 

não retornou mais a escola para responder o questionário. 

Outro importante fato a ser apresentado é que os 4 professores são formados pela 

Universidade Estadual da Paraíba no Campus III – Guarabira/PB. Por ser próximo a cidade de 

Alagoinha/PB muitas pessoas preferem fazer os cursos deste campus da UEPB. Poucos 

deixam sua cidade natal para estudar em cidades distantes, como por exemplo, João Pessoa, 

Campina Grande, Mamanguape e Rio Tinto. A prefeitura de Alagoinha/PB dispõe um ônibus 

diariamente para transportar os alunos para o Campus III da Universidade Estadual da Paraíba 

na cidade de Guarabira/PB. 

Feita a análise da primeira e segunda partes do questionário, apresentamos a seguir os 

dados obtidos na terceira parte do instrumento. 

No que diz respeito à primeira questão da terceira parte do questionário, que 

perguntava aos professores o que eles entendiam por cálculo mental, verificamos que para três 

professores o cálculo mental está associado a uma atividade prática, conforme podemos 

observar nos depoimentos a seguir 

É uma forma prática de se efetuar cálculos. (Professor A) 

É a forma de trabalhar os cálculos exercitando a mente de forma prática, 

criativa e prazerosa. (Professor B) 

É uma forma prática e rápida de se efetuar cálculos, estimulando a mente em 

função do raciocínio lógico. (Professor D) 
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Observamos nas respostas dos professores que há uma tendência a associar o cálculo 

mental a atividades práticas que exercitam a mente, ou seja, os professores vinculam essa 

modalidade de cálculo ao uso da “conta de cabeça”. 

Constatamos que o professor C não apresentou uma resposta que atendesse o 

questionamento que havia sido feito, conforme podemos observar no depoimento a seguir: 

São diversos caminhos, para diversas resoluções de um mesmo problema 

sendo muito importante para a matemática como um todo. (Professor C) 

O depoimento do professor C nos leva a concluir que não há muita clareza. Uma das 

razões que pensamos que pode ter levado o professor C a não clareza é o fato da formação 

inicial desse professor ser na área de Letras. 

Com relação a segunda questão da terceira parte do questionário, que perguntava aos 

professores qual a importância de se trabalhar com o cálculo mental, constatamos que para 

dois professores a importância do cálculo mental está ligada ao trabalho relativo às funções 

cerebrais, como podemos observar nos depoimentos a seguir 

Mostrar ao aluno de maneira prática e rápida a resolução dos cálculos 

mentais, exercitando as funções cerebrais, que muitas vezes ficam 

adormecidas devido ao surgimento dos jogos eletrônicos. (Professor B) 

É importante por que é uma forma de aprender com eficácia, uma vez que os 

jovens de hoje se prendem muito aos eletrônicos e trabalham o cérebro e o 

cálculo mental é uma forma de estímulo das atividades cerebrais e de 

aprendizagem. (Professor D) 

O professor A respondeu que é importante trabalhar o cálculo mental, pois 

Desperta no aluno a praticidade de resolução. (Professor A) 

Já o professor C respondeu que é importante para entender as diferentes estratégias 

utilizadas pelos alunos, conforme podemos observar no depoimento a seguir 

A importância de entender as diferentes estratégias mentais de cálculo e 

ensinar seus alunos a utilizá-los de forma cada vez mais eficiente. (Professor 

C) 

Quando calculamos mentalmente, utilizamos várias estratégias para se chegar ao 

resultado. O professor deve ensinar aos seus alunos a utilizar a estratégia mais eficiente, de 

modo que o aluno entenda a resolução do problema. 



 

41 

 

Em relação a terceira questão da terceira parte do instrumento, que perguntava aos 

professores se eles trabalham com o cálculo mental nas aulas e se sim, de que maneira, 

verificamos que todos professores responderam que sim, sendo que dois professores 

trabalham através do raciocínio lógico, como podemos verificar nas respostas a seguir 

Sim. Através do raciocínio lógico ou matemática lógica, proporcionando e 

estimulando a obter uma maior aprendizagem no menor tempo. (Professor 

C) 

Sim. Procuro fazer com que idealizem os cálculos em situações do cotidiano, 

através de problemas simples, alguns jogos de raciocínio lógico e algumas 

vídeo-aulas interativas. (Professor D) 

O uso de jogos para o desenvolvimento do raciocínio lógico proporciona uma 

aprendizagem significativa no aluno, desde que tragam situações interessantes e desafiadoras, 

estimulando no aluno que ele faça a sua própria autoavaliação e que participe do jogo o tempo 

todo. 

Os outros dois professores responderam que trabalham com o cálculo mental em 

trabalhos de grupos, em que cada equipe apresenta sua resposta oralmente, como podemos 

constatar nos depoimentos a seguir 

Sim. Utilizando em trabalhos em grupos onde cada equipe responde 

oralmente como uma sabatina. (Professor A) 

Sim. Procuro realizar trabalhos coletivos, cada aluno apresentando um pouco 

do que trabalhou no grupo, sempre voltado para as situações do cotidiano, 

utilizo jogos de raciocínio lógico, etc. (Professor B) 

O trabalho em equipe pode ser trabalhado de diversas formas em sala de aula. Um 

bom exemplo é quando trabalhamos com jogos, quando os alunos são divididos em duplas, 

trios, quartetos. A competição faz com que esse trabalho em equipe se torne interessante para 

eles, pois todos querem vencer. 

Com relação a quarta questão da terceira parte do questionário, que perguntava se o 

livro didático adotado na escola traz atividades que envolvam o cálculo mental e se sim, qual 

a avaliação que eles fazem sobre essas atividades, três professores responderam que sim. Dois 

deles afirmaram que as atividades desenvolvem no aluno o raciocínio lógico, preparando-os 

para o ENEM e também para a vida, como podemos verificar nos depoimentos a seguir 
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Sim. Essas atividades desenvolvem no aluno a habilidade do raciocínio 

lógico, preparando-os para um futuro ENEM. (Professor A) 

Sim. Sempre trabalhando o desenvolvimento do raciocínio lógico e as 

habilidades, preparando-os para uma vida de futuro. (ENEM e outros). 

(Professor B) 

Nos dias de hoje, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das portas de 

entrada para a universidade. Com relação a Matemática, a maioria das questões abordam o 

raciocínio lógico. Os livros didáticos trazem muitas destas questões, fazendo a adaptação dos 

alunos para a prova do ENEM. O cálculo mental vem sendo muito utilizado em atividades 

desses livros didáticos, com questões contextualizadas e que fazem parte do cotidiano do 

aluno, utilizando o raciocínio lógico. 

O professor C afirmou que o livro didático adotado na escola traz atividades que 

envolvam o cálculo mental, mas de forma muito reduzida, como mostra o depoimento a 

seguir 

Sim. Porém de uma forma muito reduzida e não detalhada, com 

complexidade. (Professor C) 

O professor D não apresentou uma resposta que atendesse a pergunta feita, afirmando 

que não participou da escolha do livro didático adotado na escola e que o livro escolhido 

pelos professores não foi disponibilizado. O professor D explica,  

Não fiz parte da escolha do livro didático, mesmo assim, a coleção veio 

diferente da que foi escolhida. O referido livro traz uma linguagem muito 

complexa, e por isso, não o utilizo em aula, e sim outro livro do meu acervo 

particular. (Professor D) 

A quinta questão da terceira parte do questionário, que perguntava quais as estratégias 

os professores utilizam para o desenvolvimento do cálculo mental nos alunos, todos os quatro 

professores responderam que utilizam o cálculo mental, envolvendo-o com situações do 

cotidiano, como podemos observar nos depoimentos a seguir 

Problemas utilizando fatos cotidianos, criação de jogos interativos, gincanas 

e aulas discursivas. (Professor A) 

Situações-problemas trabalhando os fatos do cotidiano, jogos interativos, 

gincanas, aulas discursivas com comentários relacionados e o uso do 

Datashow. (Professor B) 

Utilizando o próprio espaço da sala de aula como forma geométrica, além 

das dinâmicas, o espaço do intervalo de tempo no recreio, na compra do 

lanche. Nas aulas com Datashow e exercitando muito exercício de cálculos, 

tanto aritméticos como geométricos, tratando sempre do cotidiano. 

(Professor C) 
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Envolvendo-os em situações do cotidiano, com vídeo aulas (do telecurso 

2000 fundamental), jogos de raciocínio lógico. (Professor D) 

O professor pode utilizar diferentes estratégias para trabalhar o cálculo mental em sala 

de aula. Pode trabalhar situações-problemas que envolvam o cotidiano dos alunos. No espaço 

físico da sala pode-se trabalhar questões problematizadas quando estiver abordando a 

Geometria. Outra forma de se trabalhar questões contextualizadas que envolvam o cálculo 

mental é quando trabalhamos com jogos. 

A última questão da terceira parte do instrumento utilizado na pesquisa teve como 

objetivo identificar se os alunos apresentam dificuldades para a realização do cálculo mental e 

se sim, que dificuldades seriam essas. Os professores responderam que sim, sendo que três 

deles alegaram como maiores dificuldades para a realização do cálculo mental a preguiça, a 

falta de interesse e a falta de uma boa leitura por parte dos alunos, como podemos observar 

nos depoimentos a seguir 

Sim. Uma das maiores dificuldades é a falta de interesse com a disciplina, a 

falta de uma boa leitura para a compreensão das situações enfrentadas e a 

preguiça que demonstram em compreender o cálculo mental. (Professor B) 

Sim. Uma das dificuldades é a falta de leitura, para que o mesmo entenda o 

que está lendo, o qual possa interpretar para uma linguagem matemática 

encontrando uma resolução e uma solução para um problema matemático. 

(Professor C) 

Sim. A maior dificuldade é a preguiça, pois ficam o tempo todo pedindo para 

usarem o celular, dificuldade em associar ou ligar os cálculos aos fatos do 

cotidiano, etc. (Professor D) 

Os professores entrevistados citaram como dificuldades encontradas para a realização 

do cálculo mental em sala de aula a preguiça, a falta de interesse e a falta de uma boa leitura. 

Com essas dificuldades, fica difícil se trabalhar o cálculo mental, pois eles precisam estarem 

sempre atentos para que entendam a atividade e consiga resolver o problema proposto. 

O professor A justificou afirmando que a maior dificuldade do alunado está na forma 

de se expressar, dificultando assim o cálculo mental, como poderemos verificar na resposta a 

seguir 

Sim. Nosso alunado tem dificuldade de se expressar e não foi induzido nas 

séries iniciais a usar o pensamento com o raciocínio lógico, dificultando 

assim o cálculo mental. (Professor A) 
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Com estes depoimentos, percebemos que os professores tentam fazer o melhor 

para lecionar a disciplina, mas não tendo formação na área deve dificultar e muito o 

trabalho com a Matemática. Dos 6 professores da Escola Lia Beltrão, apenas 1 tem 

formação em Matemática, algo preocupante para a aprendizagem dos alunos.  

Os professores afirmam que mesmo trabalhando com aulas dinâmicas, usando 

temas do cotidiano dos alunos eles ainda são preguiçosos. Eles estão de alguma forma 

transferindo a responsabilidade para os alunos e também para os professores dos anos 

anteriores. 

Após expormos os depoimentos dos professores acerca das concepções e forma 

de se trabalhar o cálculo mental em sala de aula, passaremos a apresentar as 

considerações finais de nosso trabalho de pesquisa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das leituras e dos dados obtidos na pesquisa, percebemos que são muitos 

desafios a serem enfrentados na atual educação do Brasil. Muitos professores preferem 

utilizar métodos tradicionais, deixando de lado novas metodologias que contribuem para uma 

aprendizagem significativa. 

Sabemos da importância do cálculo mental, como estratégia no ensino da Matemática 

em sala de aula. Nesse sentido, escolhemos como objetivo da pesquisa investigar quais as 

estratégias utilizadas pelos professores de Matemática, em sala de aula, para desenvolver a 

habilidade do cálculo mental em seus alunos. Através desta pesquisa foi possível fazer a 

investigação dessas estratégias utilizadas pelos professores para o desenvolvimento do cálculo 

mental em sala de aula. 

Ao iniciar a pesquisa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Lia 

Beltrão, percebemos um pouco entusiasmo por parte dos professores, alegando a falta de 

tempo para responder o instrumento da pesquisa. Um dos professores perdeu o questionário e 

outro não respondeu. Mas, os que responderam conseguiram atingir os objetivos propostos. 

Com relação ao que pensam sobre o cálculo mental, os professores definiram-no como 

uma forma prática e rápida se de efetuar cálculos, exercitando a mente do aluno de forma 

prazerosa e criativa. Eles afirmam também que o cálculo mental desperta no aluno a 

praticidade de resolução de problemas e que mostra a ele o resultado utilizando a mente, 

desenvolvendo funções cerebrais que estão adormecidas devido ao uso excessivo de jogos 

eletrônicos e redes sociais. 

Estes professores utilizam várias estratégias para o desenvolvimento do cálculo 

mental. Eles trabalham com problemas relacionados ao cotidiano dos alunos, utilizando jogos, 

gincanas, aulas discursivas e também vídeo aulas. Essas estratégias são de grande importância 

para o desenvolvimento do cálculo mental, pois se trabalhadas de maneira correta, obteremos 

bons resultados. 

Um grande empecilho encontrado pelos professores para o desenvolvimento do 

cálculo mental é a falta de interesse por parte dos alunos. Por isso, é importante que estes 

educadores trabalhem com metodologias diferenciadas, tornando suas aulas mais atraentes, 

através de práticas motivadoras que levam os alunos a aprenderem de maneira significante.  

Os professores devem tornar suas aulas mais prazerosas, utilizando diferentes 

estratégias que atraem os alunos a participarem das aulas, aumentando o interesse e 
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consequentemente a aprendizagem. Sempre devem procurarem desenvolver a leitura, a 

escrita, como também o cálculo mentalmente. 

Para finalizar, registramos que, ao realizarmos este estudo envolvendo o cálculo 

mental, vivenciamos experiências que certamente contribuíram para o nosso crescimento 

pessoal e profissional. Além disso, a certeza de que o trabalho não acabou, visto a dimensão 

do tema proposto, nos motiva a continuar fazendo pesquisas, seguindo no aprofundamento da 

temática proposta. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO UTILIZADO NA PESQUISA 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Estamos realizando uma pesquisa intitulada “As estratégias utilizadas pelos professores 

de matemática para o desenvolvimento do cálculo mental”, que tem como objetivo geral 

investigar quais as estratégias desenvolvidas pelos professores de Matemática, em sala de 

aula, para desenvolver a habilidade do cálculo mental em seus alunos.  

Nessa perspectiva, solicitamos a sua colaboração nessa pesquisa no sentido de 

preencher o questionário abaixo. Esse questionário é de cunho acadêmico e servirá como 

instrumento de pesquisa para o nosso trabalho de conclusão de curso, que está sendo 

orientado pela Prof. Dra. Cristiane Borges Angelo. 

Enfatizamos que a sua participação é extremamente importante para a realização dessa 

pesquisa e que a sua identificação será mantida em sigilo. 

Desde já agradecemos a sua participação e colaboração. 

 

Francinaldo de Meireles Silveira 

 

 

 

 

I. IDENTICAÇÃO 

 

1. Nome Completo:___________________________________________________________ 

 

2. Idade:_______  

 

3. Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

 

4. Estado civil: (    ) casado(a) (    ) solteiro(a) (    ) Divorciado(a) (    ) outro(a) 

 

 

 

 

II. DADOS PROFISSIONAIS E PERFIL PEDAGÓGICO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CAMPUS IV – LITORAL NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
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5. Há quanto tempo leciona? ___________________________________________________ 

 

6. Nível escolar em que leciona:      

(   ) Ensino Fundamental   (   ) Ensino Médio 

 

7. Escola em que leciona: ______________________________________________________ 

 

8. Qual sua formação:  

Graduação (   ) Curso: _________________________ Instituição: ______________ 

Especialização (    ) Curso: _____________________  Instituição: ______________ 

Mestrado (   )   Curso: _________________________  Instituição: ______________  

Doutorado (    ) Curso: ________________________   Instituição: ______________  

 

  

  

III. SOBRE O TEMA INVESTIGADO 

 

9. Para você, o que é cálculo mental? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Qual a importância de se trabalhar com o cálculo mental? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Você trabalha com o cálculo mental nas aulas? Se sim, de que maneira? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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12. O livro didático adotado na sua escola traz atividades que envolvam o cálculo mental? Se 

sim, qual a sua avaliação sobre essas atividades? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

13. Quais estratégias você utiliza para o desenvolvimento do cálculo mental nos alunos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Os alunos apresentam dificuldades para a realização do cálculo mental? Se sim, que 

dificuldades seriam essas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


