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Resumo: Este trabalho tem por objetivo discutir a educação matemática e 
valorizar o pensamento do aluno. A disciplina está contextualizada com a realidade 
e potencialidades dos alunos da 3ª série do ensino fundamental de Palmas, TO. 
Ao analisar o desempenho destes alunos em relação às contas de adição, busca-se 
mostrar as dificuldades nas contas armadas e em linha. Propõem-se técnicas para 
explorar a maneira com que os alunos realizam os seus cálculos mentais e valorizar 
suas potencialidades.

PalavRa-chave: Cálculo Mental, Contextualização e Matemática 

SOLving AriTHMeTiC CALCuLuS: THe POTenCiALiTy Of 
THe STudenT frOM THe 3RD grAde Of THe bASiC 
eduCATiOn Of PALMAS - TO

abstRact: This work has for objective to dixcussargue the mathematical edu-
cation and to value the thought of  the student. The discipline is contexted with 
the reality and potentialities in the third grade of  basic education of  Palmas, TO. 
Analyzing the performance of  these stundent related to the process of  adding in 
which is shown the difficulties in solving structured or in line calculus. It has been 
suggested to explore the way in which student make their mental calculus valuing 
its potentialities.
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IntRodução

Após os últimos resultados do SAEB – Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Básica -, o Brasil 
se questiona: O que está errado no ensino matemático? 
No estado do Tocantins, região norte, constatou-se 
que os alunos do ensino fundamental não sabem efe-
tuar contas simples das quatro operações. O resultado 
agravou ainda mais a relação entre os professores e a 
disciplina de matemática. 

Não seria preciso os dados do SAEB para diag-
nosticar  este quadro. Os professores que vivem a 
realidade das escolas estão de cientes que o resultado 
não é nenhuma revelação absurda. Tão pouco este 
trabalho quer validar ou recusar um dado de pesquisa, 
e sim, reforçar ainda mais a necessidade de estarmos 
atentos para que não ocorram desvios de rota na 
educação brasileira. 
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Este trabalho tem o objetivo de averiguar e dis-
cutir como está o ensino da matemática na cidade de 
Palmas.  A ênfase é a realidade da escola pública, uma 
vez que esses alunos representam a maioria. “O Brasil 
tem 35.298.089 alunos no ensino fundamental (91% na 
rede pública e 9% na particular)” (Saeb, 2002, p. 6).

Como metodologia escolheu-se uma escola muni-
cipal de Palmas, TO, onde foram distribuídos testes 
para todos os alunos de cinco turmas de 3ª série do 
ensino fundamental, num total de 143 alunos, sendo 
85 meninas e 58 meninos. A avaliação envolveu várias 
questões matemáticas entre elas as de adição em linha 
ou armada. A escolha da escola foi somente por dis-
tribuição geográfica. Nos testes trabalhados em aula 
notou-se que muitos alunos tiveram dificuldades em 
realizar todas as questões, o que não afeta o trabalho, 
pois não são relevantes a esta pesquisa.

 O ensino no Brasil passa por mudanças de fun-
damentação na educação. Há professores que acham 
que não podem reprovar e se abstém de ensinar. Em 
função disso, surgem os alunos que não aprendem e 
não reprovam, ou melhor, aprovam sem dominarem o 
conteúdo. O professor, na maioria das vezes, age por 
medo de ser tachado de “tradicionalista”, ao não seguir 
as novas tendências educacionais. Trabalha dentro de 
um falso construtivismo, que na verdade não é nada. 
Kamii (1998, p. 50) coloca isso numa frase: “Dizer que 
uma criança deva construir seu próprio conhecimento 
não implica que o professor fique sentado, omita-se e 
deixe a criança inteiramente só”. 

Quando o público é formado por alunos de 1ª a 4ª 
série o problema se torna pior. Os professores preferem 
não dedicar tempo e espaço para a matemática, tão im-
portante para a construção da cidadania. “Infelizmente 
formado apenas em suas especialidades, o professor se 
refugia nelas, por meio da programação curricular das 
suas disciplinas” (D’ambroSio, 1986, p. 63).

O comprometimento do professor é o aspecto 
crucial na formação do interesse do aluno pela maté-
ria. “O desgosto por matemática é manifestado pela 
maioria absoluta dos alunos que procuram o curso de 
habilitação para o magistério” (LuccheSi, 1998, p. 16). 
Quando LuccheSi (1998, p. 17) cita o desapego pela 
disciplina, reflete sobre a docência em que há “um 
professor que julgará os seus alunos, na maioria das 
vezes, incapazes de aprendê-la”. Desse modo, passa-se, 
automaticamente, a subjugar a capacidade do aluno em 
aprender matemática. 

Quando falo de profissionais habilitados para a 
realidade de Palmas, refiro-me a 28% dos professores 
que cursam ou já concluíram o ensino superior. Pro-

fissionais com domínio sobre suas habilidades para 
o ensinar em sala de aula de 3ª e 4ª série do ensino 
fundamental (Wetmann, 2003). 

No entanto, 72% dos professores cursam ou cursaram 
somente o magistério, ou, ainda, realizaram cursos que não 
os capacitam plenamente a trabalhar nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Que preparação esses professores 
receberam para ensinar matemática? Esta realidade não 
é exclusiva do Tocantins, pois segundo dados do Saeb, 
“apenas 27,1% dos professores de 1º a 4º série possuem 
formação a nível superior” (Saeb, 2002, p. 6).
QuadRo da educação matemátIca

O aluno deve possuir autonomia ao realizar o cál-
culo matemático. Para Piaget a “educação deve visar à 
autonomia em vez da obediência e do conformismo” 
(Kamii & SaLLy, 1995, p. 91). Vamos admitir que o 
nosso professor não ensina os alunos a aritimetiza-
rem matemática de maneira conveniente, ou seja, de 
forma a facilitar o acompanhamento do seu raciocínio 
mental. “Quando compreendermos que as crianças 
devem elaborar sua própria maneira de raciocinar 
poderemos, então, parar de atrapalhá-las e, ao invés 
disso, facilitar seu processo construtivo” (Kamii & 
SaLLy, 1995, p. 38).

 Os professores com o intuito de ensinar podam 
a capacidade do aluno em aprender. Para D’ambroSio 
(1999, p. 79) “o professor continua a ver como sua 
função principal a de transmitir conhecimento con-
gelado, obviamente obsoleto e na sua grande parte 
inútil”. Entretanto, existem cursos de capacitação a 
todos os professores do ensino fundamental e médio 
no Brasil. Mas a questão é como são realizados esses 
cursos? Qual o objetivo? Quem decide qual é a defi-
ciência dos profissionais?

As mudanças de currículo impostas freqüente-
mente pela administração escolar, exigem professores 
recicláveis, dispostos a serem meros executores das 
decisões de outras pessoas (Kamii & DecLarK,1994, 
p.19). Além disso, há outros obstáculos como salários, 
condições estruturais nas escolas, materiais pedagó-
gicos e o próprio sossego dos professores em relação 
a sua postura como educador.

“Acabemos com a hipocrisia, se as crianças não 
aprendem, eu não tenho nada com isso, pois ensinei 
muito bem” (Leite, 1989, p. 4). Alguns profissionais 
vêem o aluno como a razão da falta de aprendizado. 
Seu compromisso é dar as aulas, a matéria, a matemá-
tica. “Ele faz para o aluno, mas não faz com o aluno” 
(bicuDo, p. 28).

 O professor acaba a cada dia mais distante da 
escola. E a escola, a cada dia, atinge parâmetros mais 
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complexos. “A educação deve contribuir para a au-
toformação da pessoa (ensinar a assumir a condição 
humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar 
cidadão” (morin, 1999, p. 65). morin coloca esta 
mesma visão em outro livro complementando este 
raciocínio: “Educar para compreender a matemática ou 
uma disciplina determinada é uma coisa; educar para 
a compreensão humana é outra” (2002, p. 93).

como calculaR
Hoje temos professores que estão mais preocu-

pados com o que o aluno não sabe e não com o por-
que que o aluno não sabe e quais são os fatores que 
interferem no aprendizado. “Pessoas não são copos 
a serem enchidos com 10cm de matemática, 10cm de 
leitura, 10cm de escrita na 1ª série. Elas são complexos 
organismos com inteligência e motivação” (Kamii & 
DecLarK,1994,  p. 296). 

A capacidade de o aluno aprender depende do es-
tímulo que se dá à inteligência. Construir um método 
individual para cada discente facilitará o seu aprendi-
zado. Há no cotidiano do aluno situações propícias 
para incitar o estudo aritmético. “Como se pode exigir 
que uma criança aprenda sem lhe dar oportunidade de 
manipular objetos” (aranÃo, 1996, p. 16).  Por meio 
dessa valorização o professor pode explorar o concreto, 
mas que seja signifi cativamente, pois para ocorrer um 
aprendizado expressivo o professor deve explorar o 
máximo de recursos aplicáveis a educação matemática. 
“Contextualizar o ensino de matemática, fazendo com 
que o aluno perceba o signifi cado de cada operação 
mental que faz” (moySéS, 1997, p. 73).

  Há algum tempo, os alunos eram proibidos de 
utilizar os dedos na realização dos cálculos. No en-
tanto, hoje, temos a consciência que com o uso dos 
dedos e risquinhos os alunos estarão, da sua maneira, 
construindo o seu estilo de registro.  A liberdade é o 
sucesso as operações matemáticas. “O procedimento 
de contar nos dedos tem a função de auxiliar o educan-
do quando ele ainda não memorizou os fatos básicos 
da adição” (Duarte, 1995, p. 62).

Enquanto alguns professores ainda estão preocu-
pados com o contar nos dedos, Duarte (1995. p. 77) 
vai mais além, “a medida que o educando vai adqui-
rindo habilidade no cálculo através do uso dos dedos, 
cresce uma infl uência positiva sobre a memorização 
dos fatos básicos da adição”. Ao adquirir habilidades 
matemáticas a criança fi ca mais confi ante e constrói 
autonomia. “A criança que usa sua capacidade de 
pensar aprende adição por conta própria e se torna 
confi ante em sua habilidade de calcular” (Kamii & 
DecLarK, 1994, p. 102). 

A autonomia alcançada pelo domínio produz segu-
rança ao aluno, que acabará discutindo seus resultados 
com os colegas. “Constataram que o fato de expressar 
o seu próprio pensamento para outras pessoas, ajuda o 
aluno a organizá-lo” (moySéS, 1997, p. 52). “Quando 
as crianças discutem quais respostas estão certas, elas 
se tornam fontes da verdade e desenvolvem fé em 
suas próprias habilidades para descobrir as coisas” 
(Kamii & DecLarK,1994, p. 172). É na discussão dos 
resultados que os alunos estarão confrontando seus 
caminhos e corrigindo os desvios. 

A necessidade de buscar novas passagens elimina 
a ação de seguir as estradas, muitas vezes, impostas 
pelos professores. “O professor não deve explicar o 
problema, porque se explicar o problema qualquer 
que seja o caminho que escolher, será o que ele 
(professor) acha mais adequado, (...) não são interpre-
tadas como sugestão e sim como as únicas corretas” 
(LuccheSi, 1998, p. 42). 

análIse de dados e dIscussão

As questões propostas aos azlunos da escola pú-
blica de Palmas, TO, analisaram o erro e o acerto, o 
que faltou e o que sobrou de cada ponto da proposta. 
Foram elaborados dois exercícios de adição em linha, 
que chamaremos de questão “A”, e dois em adição 
armada, tradicionalmente trabalhada em coluna, que 
trataremos como questão “B”.

Questão A 

  Questão B
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Na questão A, gráfico 1, 68% dos alunos erraram 
totalmente o exercício, 24% acertaram plenamente, 4% 
se abstiveram de responder e 4% faltaram 2. Na ques-
tão B, gráfico 2, 18% dos alunos erraram totalmente a 
proposta, 70% acertaram plenamente, 2% abstiveram 
de responder, 7% faltaram 10 e 3% sobraram 10. 

Ao analisar as tabulações, fica claro que os alunos 
têm maiores dificuldades para realizar somas em linha 
horizontal do que em coluna vertical. Nota-se também, 
que essa dificuldade surge da forma como o aluno é 
ensinado a representar os cálculos matemáticos.  

Agora podemos pensar que esses alunos, pelo me-
nos, sabem fazer contas de alguma maneira, mas será 
que a vida só vai apresentar cálculos matemáticos em 
coluna? Para certas somas temos que ter um cálculo 
mental diferente, quer seja por linha, agregação ou 
exclusão. “Na realidade, um dos grandes problemas 
da escola é o fato que os conteúdos são apresentados 
isoladamente aos alunos, de forma linear, primeiro 
adição, segundo subtração, depois a multiplicação e 
por fim a divisão” (Saeb, 2002, p.26). 

O desrespeito à maneira do aluno efetuar seus cálcu-
los matemáticos, deixa cada vez mais heterônomos. mo-
rin (2002, p. 29) comenta isso muito bem, “as sociedades 
domesticam os indivíduos por meio de mitos e idéias”.

conclusão
O que parecia tão contraditório aqui se revela como 

crucial na educação matemática, o respeito ao aluno. 
“O desafio da docência é realizar na sala de aula o 

trânsito dos conceitos do dia-a-dia para os da ciência, e 
os da ciência para o dia-a-dia” (Pozzobon, 1998, p.109).  
O aluno precisa viver sua matemática. “Por via de re-
gra a escola desenvolve o trabalho matemático sem se 
preocupar muito com a questão da contextualização” 
(moySéS, 1997, p. 76).

 O ideal do ensino matemático é criar elos entre 
a teoria de sala de aula e a prática diária. No entanto, 
“ao que parece, não há muita continuidade entre o 
que se aprende na escola e o conhecimento que existe 
fora dela” (moySéS, 1997, p. 60). A falta de incentivo 
prático resultará em profissionais deficientes diante 
de uma sociedade perfeccionista. Alunos distantes 
do conhecimento prático da matemática aprendem 
uma lição diferente daquela necessária para sua vida, 
como diz bicuDo (p. 50) “ensinar e aprender são atos 
diferentes realizados por pessoas diferentes e um não 
é garantia de outro”.

“Compreender significa, intelectualmente, apren-
der em conjunto, abraçar junto” (morin, 2002, p. 94). 
Compreender inclui, necessariamente, um processo de 
empatia, de identificação e de projeção (Ibid, p. 95). 
A educação matemática precisa trabalhar um ensino 
inclusivo, que insira o aluno na sociedade. O desafio 
da educação no século 21 é estar preparado para a vida. 
“Estar alfabetizado, neste final de século, supõe saber 
ler e interpretar dados apresentados de maneira orga-
nizada e representativa. Formular e resolver problemas 
que impliquem o reconhecimento de dados e a análise 
de informação” (P.c.n., 1997, p. 132).
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