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RESUMO 

 

SILVA, Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da. O estudo de erros e obstáculos nas 

operações fundamentais de Matemática cometidos por alunos de 6º ano em salas de 

apoio. 2018. 106 f. Dissertação. (Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia) – 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2018. 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar como o professor pode, a partir dos erros e obtáculos 

apresentados por alunos de 6º ano em Sala de Apoio, reconstruir o conceito matemático sobre 

as operações fundamentais da Matemática. A pesquisa foi realizada com alunos do 6º ano de 

uma Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática, da Rede Estadual de Ensino de Ponta 

Grossa-PR. Nesta pesquisa, de cunho qualitativo e interpretativo, buscou-se fazer uma análise 

dos erros mais comuns cometidos por alunos nas operações fundamentais, e também 

classificá-los de acordo com os obstáculos epistemológicos, didáticos, pscicológicos e 

ontogênicos, categorizados pelo matemático francês Guy Brousseau. Cabe ressaltar que os 

obstáculos identificados nas atividades foram os epistemológicos e didáticos. Para que 

pudesse ser feita a análise, primeiramente foi elaborada uma atividade avaliativa contendo 

problemas e cálculos das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Posteriormente a atividade foi corrigida pela pesquisadora e em seguida retornada aos alunos 

para que os erros fossem trabalhados coletivamente; em seguida foi elaborada uma nova 

atividade avaliativa com o mesmo grau de dificuldade da primeira atividade avaliativa, para 

que se pudesse verificar se houve desenvolvimento na aprendizagem dos alunos, as duas 

atividades avaliativas serviram como instrumento de coleta de dados. A análise dos erros foi 

feita seguindo os estudos de Almouloud (2007), Cury (2015) e Bardin (2011), verificando os 

erros e classificando-os de acordo com os obstáculos epistemológicos e didáticos. Verificou-

se que na segunda atividade avaliativa os alunos cometeram poucos erros (na primeira 

atividade eles haviam cometido muitos erros na resolução dos exercícios e problemas), 

evidenciando, assim, que houve uma resposta positiva por parte dos alunos, após a realização 

das atividades. Quando o professor faz o retorno da correção das atividades para seus alunos a 

aprendizagem se torna mais efetiva. A partir desta pesquisa elaborou-se um aplicativo 

Matemático para a plataforma Android, que apresenta uma parte destinada ao professor 

contendo os tipos de obstáculos para que o professor consiga identificar em seus alunos e 

outra aos alunos contendo um Quiz, com os mesmos problemas apresentados nas atividades 

avaliativas, buscando, assim, contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem das 

operações básicas da Matemática. 

 

Palavras-chave: Matemática – Estudo e Ensino. Erros. Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da. The study of errors and obstacles in the 

fundamental operations of Mathematics committed by 6th grade students in support 

rooms. 2018. 106 f. Dissertation (Master Degree in Teaching of Science and Technology) - 

Federal University of Technology - Ponta Grossa, 2018. 

  

This research aimed at analyzing how teachers can redefine the mathematical concept about 

the fundamental operations in Mathematics observing errors and obstacles encountered by 6
th

 

graders in State School Teaching Assistance Classrooms in the city of Ponta Grossa, State of 

Paraná. Participants were 6
th

 grade students in a State School Math Teaching Assistance 

Classroom in the city of Ponta Grossa, State of Paraná. In this qualitative and interpretive 

research, the objective was twofold:  to analyze the most common errors in fundamental 

operations made by the students and classify them according to the epistemological, 

didactical, psychological and ontogenic obstacles categorized by the French Mathematician 

Guy Brousseau. It is important to point out that the identified obstacles in the activities were 

epistemological and didactical. Firstly, an assessment activity was designed in which students 

were required to solve problems and operations using addition, subtraction, multiplication and 

division Math operations. Secondly, the errors made by the students were pointed out by the 

researcher and the activity was returned to the students for the errors to be corrected. After 

that, another assessment activity was designed to verify the existence of any improvement in 

the learning process. The error analysis was based on the studies of Almouloud (2007), Cury 

(2015) and Bardin (2011), checking the errors and classifying them according to 

epistemological and didactical obstacles. It was observed that students made fewer errors in 

the second activity than in the first. Thus, it can be concluded that when teachers return 

activities to students the learning process becomes more effective, therefore evidencing that 

there was a positive response from the students, after the accomplishment of the activities. 

The results of this research made it possible to design an App to be made available on the 

Android platform. This app has two sections: one for teachers and one for students, and will 

certainly contribute to the improvement of the learning Mathematical basic operations.    

 

 

Keywords: Mathematics - Study and teaching. Errors. Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No decorrer da caminhada e prática docente no ensino de Matemática a pesquisadora 

notou que os alunos apresentam, em sua grande maioria, muitas dificuldades nos mais 

diversos conteúdos em todos os níveis de aprendizagem, desde os anos finais do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio. É comum o professor de Matemática dos anos finais do 

Ensino Fundamental se deparar com erros decorrentes de falhas no sistema de aprendizagem 

por seus alunos dos anos anteriores; tais erros acabam se fixando na sua caminhada escolar. 

Os alunos carregam consigo ideias formuladas pelo senso comum, como: “a Matemática é 

difícil”, “não consigo aprender essa matéria”, “são muitas regras para decorar”, “não 

consigo lembrar o que aprendi no ano anterior”. Essas ideias dificultam o trabalho do 

professor, pois, além de ele ser um mediador do processo de ensino e aprendizagem, precisa 

desconstruir preconceitos arraigados, muitas vezes sendo necessária uma aproximação afetiva 

do professor para com os alunos para que eles percebam que o processo de aprendizagem da 

Matemática pode ser atraente e até mesmo divertido.  

 Muitas vezes o professor não compreende o porquê de os alunos cometerem tantos 

erros em conteúdos ditos “fáceis”, e não se dá conta de que a dificuldade do aluno está, muitas 

vezes, nas operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão), o que acaba 

acarretando dificuldades na aprendizagem de novos conceitos. 

 No decorrer do processo de aprendizagem, o professor de Matemática precisa avaliar 

seus alunos com provas, testes, trabalhos, ou outras atividades avaliativas. Todas essas 

avaliações são corrigidas, sendo atribuído um valor a cada questão, de acordo com o erro ou o 

acerto. Para o professor, os acertos são um sucesso dos alunos e os erros são uma falha, 

muitas vezes já esperada. Cury (2015) nos apresenta alguns questionamentos sobre acertar e 

errar em uma avaliação. Qual é a certeza de que um erro apresentado em uma avaliação 

demonstra que os alunos não sabem nada sobre esse conteúdo? Qual é a certeza de que os 

alunos que acertaram determinada questão aprenderam de fato todo o conteúdo? 

 Os erros dos alunos não podem ser apenas apontados, eles devem ser analisados e 

corrigidos pelo professor, juntamente com os alunos. De nada adianta o professor corrigir uma 

prova e entregá-la a seus alunos enfatizando os erros; os alunos irão continuar cometendo os 

mesmos erros, afinal eles não sabem a maneira correta de resolver a questão. Cabe ao 

professor fazer com seus alunos um feedback de cada avaliação, para que eles não venham 

mais a cometer os mesmos erros.  
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 A partir do momento em que um erro não é corrigido, os alunos o carregam consigo, e 

acabam levando isso como um conceito que eles mesmos criaram e que consideram válido, 

pois eles partem de um conceito significativo para si mesmos. Pais (2001) nos explica que um 

conceito depende de um conjunto de situações que irão levar os alunos a acreditar que seu 

conceito está correto e assim aprendê-lo na presunção de que esse conceito está certo. Para 

corrigir o conceito errado cabe ao professor fazer o retorno aos seus alunos dos erros que eles 

cometeram, mostrando-lhes a forma correta de resolver o exercício, desconstruindo, assim, o 

conceito falho que os alunos haviam construído. 

 Quando o professor se dedica a identificar os erros mais comuns que seus alunos estão 

cometendo, ele pode observar qual o obstáculo que leva os alunos a cometer tal erro. Os 

obstáculos são inerentes ao saber, são conhecimentos prévios já adquiridos, mas que em 

determinada situação se tornam falhos. Segundo Almouloud (2007), é importantíssimo ter a 

noção do obstáculo, pois é a partir dele que se nota como os alunos constituem seus erros 

partindo de conhecimentos provisórios. Um papel muito importante do professor é conseguir 

identificar os erros dos alunos e, em seguida, observar qual tipo de obstáculo os alunos vêm 

enfrentando. 

 Brousseau nos apresenta os obstáculos presentes no ser humano, sendo esses 

obstáculos muitas vezes responsáveis pelos erros cometidos no processo de aprendizagem, 

podendo, assim, nos ajudar a corrigir tais erros da melhor forma possível, sem simplesmente 

julgar que os alunos não aprenderam, não fazendo nada para ajudá-los. São apresentados 

quatro tipos de obstáculos na teoria de Brousseau, que serão utilizados nesta pesquisa: 

obstáculo epistemológico, obstáculo didático, obstáculo psicológico e obstáculo ontogênico. 

 Para o professor que trabalha em diversas turmas, cada uma com muitos alunos, é um 

grande desafio aproximar-se de cada aluno, corrigindo seus erros e observando os obstáculos 

que cada um enfrenta. As salas de aula regulares acabam se tornando um ambiente tão diverso 

que praticamente impossibilita o professor de fazer tal análise individualmente. Já nas Salas 

de Apoio à Aprendizagem de Matemática, o professor consegue fazer tal análise, afinal ele 

tem um menor número de alunos e mais tempo para trabalhar individualmente os conteúdos, 

pois seu cronograma é mais específico. 

 Nas Salas de Apoio, o professor tem mais “liberdade” para ficar o tempo necessário 

em determinado conteúdo até que todos os erros sejam corrigidos. O professor pode utilizar 

melhor o seu tempo, buscando formas diversas de trabalhar os conteúdos e, com cada aluno, 

corrigir os erros cometidos, observando os obstáculos e levando o aluno a saná-los, para que 
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não os leve para o ano seguinte. Assim o aluno poderá, gradativamente, desconstruir a ideia 

de que Matemática é uma disciplina de difícil compreensão. 

 A relação professor-aluno, na teoria das situações didáticas, está fundamentada no 

construtivismo, que busca fazer uma relação entre a teoria e a prática, levando em conta os 

conceitos matemáticos e as situações vividas pelos alunos e professores. 

 Neste trabalho a pergunta norteadora é: Como o professor pode, a partir dos erros e 

obtáculos de seus alunos do 6º ano, reconstruir o conceito matemático sobre as operações 

fundamentais da Matemática? 

 A partir desse questionamento foram delineados os objetivos da pesquisa. Objetivo 

geral: analisar como o professor pode, a partir dos erros e obtáculos apresentados por alunos 

de 6º ano na sala de apoio de escola da Rede Estadual, reconstruir o conceito matemático 

sobre as operações fundamentais da Matemática. 

 Objetivos específicos: 

 Identificar os erros nas operações fundamentais da matemática cometidos por alunos 

de 6º ano na sala de apoio; 

 Analisar os erros de Matemática de acordo com os obstáculos epistemológicos, 

obstáculos didáticos, obstáculos psicológicos e obstáculos ontogênicos; 

 Analisar os resultados por meio de uma atividade avaliativa. 

 Construir um aplicativo da plataforma Android como recurso didático para a utilização 

de professores e alunos, que servirá de suporte para o professor identificar os erros nas 

operações fundamentais da matemática, cometidos por seus alunos. 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No primeiro capítulo apresentamos os questionamentos da pesquisadora que levaram 

ao início desta pesquisa e os seus objetivos.  

No segundo capítulo é apresentado o referencial teórico que delineia esta pesquisa, 

buscando os autores que fundamentam o tema que está sendo estudado, e que dão aporte 

teórico para que se faça a pesquisa. O presente capítulo foi dividido em subcapítulos onde é 

apresentado como ocorre o ensino da Matemática trazido por alguns autores como:  

 Nunes, Carraher e Schliemann (2011);  

 Burak (2004);  
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 D’Ambrosio (1986 e 1889);  

 Pais (2001);  

 Fiorentini e Miorim (1990);  

 Ponte (1994);  

 PISA (2015);  

 Ramos (2003);  

 Nunes, Campos, Magina e Bryant (2005). 

Em relação a Salas de Apoio à Aprendizagem, foram usados como referencial os 

documentos disponibilizados pela SEED – PR. 

Sobre a Teoria das Situações Didáticas foram utilizados os seguintes autores: 

 Pais (2001);  

 Freitas (2010);  

 Brousseau (2008).  

O erro na Matemática, que tem como principais estudiosos: 

 Cury (2015);  

 Moreira (2015);  

 Brousseau (2008). 

Teoria dos Campos Conceituais com os autores: 

 Cury (2015);  

 Moreira (2002);  

 Brousseau (2008).  

Os obstáculos apresentados por Brousseau (2008), e também o estudo de outras 

dissertações dos anos de: Mendes (2007), Moraes (2013), Miranda (2007), Fortes (2012), 

Bortoli (2014), Cordeiro (2009), Feltes (2007), Freitas (2002), Brum (2013), que têm como 

tema obstáculos na Matemática.  

No terceiro capítulo temos a metodologia de pesquisa, onde é apresentada a maneira 

como se desenvolveu toda a pesquisa na escola, quem foram os pesquisados, e quais foram as 

formas de avaliação. 

Apresenta-se, também, o produto elaborado com esta pesquisa que será um aplicativo 

da plataforma Android, e quais suas contribuições à educação. Este aplicativo conterá dois 
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tópicos, um tópico referente à utilização do professor, contendo os tipos de obstáculos e como 

o professor pode identificar cada um desses tipos a partir dos erros de seus alunos; o outro 

tópico referente à utilização dos alunos contém operações fundamentais e também problemas. 

No quarto capítulo apresentam-se as análises feitas a partir das atividades avaliativas 

que foram aplicadas, e também os resultados da pesquisa. 

No quinto capítulo, apresentam-se as conclusões finais da pesquisa, e também 

contribuições para pesquisas futuras, visando que esta pesquisa pode ser continuada de forma 

mais detalhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 O professor de Matemática costuma enfrentar constantes questionamentos de seus 

alunos sobre o porquê de aprender Matemática formal, se a Matemática que eles utilizam no 

dia a dia fora da escola não utiliza todos os conteúdos trabalhados em sala de aula. Cabe ao 

professor apresentar para seus alunos a interação dessa Matemática formal com a Matemática 

do dia a dia. De acordo com Nunes, Carraher e Schliemann: 

A aprendizagem de matemática na sala de aula é um momento de interação entre a 

matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a matemática formal, e a 

matemática como atividade humana. Em primeiro lugar, não devemos nos esquecer 

de que o professor é uma pessoa que organiza, ele próprio, sua atividade 

matemática. (NUNES, CARRAHER e SCHLIEMANN, 2011, p. 28). 

 

 Faz parte da sociedade ter receio da Matemática formal e os alunos trazem esse receio 

para a escola, o que acaba gerando grande resistência para aprendê-la. Quando o professor 

consegue despertar o interesse em seus alunos, de forma que eles percebam que o conteúdo 

pode ser apreendido de forma mais interessante e até mesmo divertida, essa resistência vai 

sendo deixada de lado e os alunos vão tomando gosto pela aprendizagem de Matemática. 

Segundo Burak,  

Quando o aluno vê sentido naquilo que estuda, em função da satisfação das suas 

necessidades e de seus interesses, da realização dos seus objetivos, não haverá 

desinteresse, pois trabalha com entusiasmo e perseverança. Esse interesse é 

importante, pois dá inicio à formação de atitudes positivas em relação à Matemática. 
(BURAK, 2004, p.10). 

 

 Conseguindo despertar em seus alunos o interesse por Matemática, o professor pode 

desconstruir o conceito trazido por seus alunos de que Matemática é difícil, conseguindo, 

assim, ensiná-los de forma divertida e atrativa. 

 Dentre todos os questionamentos que um professor de Matemática pode-se fazer, estão 

principalmente aqueles referentes a como deixar sua aula mais atrativa, como fazer com que 

os alunos procurem, de maneira autônoma, aprender os conceitos de Matemática, desde os 

mais básicos até os mais complexos. Em cada sala de aula o professor está diante de um 

grande desafio, pois muitos são os problemas que os alunos trazem consigo, seja em relação à 

cultura de senso comum de que Matemática é uma matéria ‘difícil de se aprender’, ou de que 

é uma matéria sem sentido, “não serve para nada”, como dizem muitos alunos. 
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Com esta falta de interesse, durante a resolução de problemas em sala, é comum os 

alunos apresentarem respostas muitas vezes absurdas para problemas que, na verdade, não são 

nada mais do que problemas do seu dia a dia. Sem se darem conta de que a resposta do 

problema está errada, os alunos não conseguem perceber que o mesmo problema vivido fora 

da sala de aula pode também ser resolvido pela Matemática formal, pois acreditam que como 

Matemática é uma matéria rigorosa em seus cálculos ela não pode ser relacionada ao seu 

cotidiano. Isso ocorre devido à falta de interesse dos alunos, afinal se eles se interessassem 

pela resposta que estão apresentando eles iriam perceber o quão absurda é, e então tentariam 

encontrar a resposta correta, segundo D’Ambrosio: 

O aluno, acreditando e supervalorizando o poder da matemática formal perde 

qualquer autoconfiança em sua intuição matemática, perdendo, dia a dia, seu "bom-

senso" matemático. Além de acreditarem que a solução de um problema encontrada 

matematicamente não estará, necessariamente, relacionada com a solução do mesmo 

problema numa situação real. (D’AMBROSIO, 1986, p.1). 

 

 Todos os alunos apresentam, em sua fase escolar essa intuição matemática. Eles 

trazem consigo noções de medida, espaço, forma, contagem, análise de dados, que estão à sua 

volta em seu dia a dia. Os alunos conseguem perceber a grande diferença de valores entre um 

videogame de última geração ao preço de, por exemplo, uma lata de refrigerante; eles 

conseguem comparar a grande diferença de valores, mas muitas vezes em problemas de uma 

avaliação não conseguem interpretar um problema que envolva o conceito da subtração 

através de uma diferença.  

A importância de estudar Matemática é questionada, e com esse questionamento vem 

o desinteresse, que poderia ser deixado de lado quando o professor fosse resolvendo os 

problemas mais complexos junto com seus alunos, e assim eles acompanhassem a descoberta 

fascinante que é resolver um problema e chegar à sua solução correta. O que encanta é saber 

que se pode, sim, resolver algo difícil, basta acreditar e tentar, afinal a Matemática é feita de 

tentativas, erros e acertos; D’Ambrosio afirma que: 

O professor faz questão de preparar todos os problemas a serem apresentados com 

antecedência; consequentemente, o legítimo ato de pensar matematicamente é 

escondido do aluno, e o único a conhecer a dinâmica desse processo continua sendo 

o professor. O professor, com isso, guarda para si a emoção da descoberta de uma 

solução fascinante, da descoberta de um caminho produtivo, das frustrações 

inerentes ao problema considerado e de como um matemático toma decisões que 

facilitam a solução do problema proposto. (D’AMBROSIO, 1889, p.36). 

 

 Quando há essa interação dos alunos com a matéria, e o professor traz a parte humana 

da disciplina, tornando a matéria acessível a seus alunos, fazendo uma contextualização dos 

conteúdos trabalhados, ele, professor, consegue quebrar o conceito de que Matemática é uma 
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matéria intocável. Segundo Pais (2001) “Apesar de o saber matemático se constituir de 

noções objetivas, abstratas e gerais, não há como negar a intermediação da subjetividade e da 

particularidade na atividade humana de sua elaboração” (PAIS, 2001, p. 31). 

 A importância de aprender Matemática fica clara quando o professor consegue fazer a 

ligação do dia a dia de seus alunos com a Matemática trabalhada em sala de aula, pois eles 

conseguem perceber que não decoram fórmulas apenas por decorar, que determinado 

conteúdo eles irão utilizar para resolver um problema na rua, e assim o interesse começa a 

despertar e, dessa forma, o professor consegue alcançar seus objetivos. Quando o professor 

consegue ter essa visão de que sua aula deve ser satisfatória tanto para seus alunos como para 

si mesmo, ele começa a buscar meios para atrair a atenção da turma para ele. Sabe-se que nos 

dias atuais a tecnologia está cada vez mais presente na vida dos jovens e adolescentes e cabe, 

assim, unir-se a ela, buscando trazer novas formas de ensino. De acordo com Fiorentini e 

Miorim: 

O professor, por outro lado, consciente de que não consegue alcançar resultados 

satisfatórios junto a seus alunos e tendo dificuldades de, por si só, repensar 

satisfatoriamente seu fazer pedagógico procura novos elementos - muitas vezes, 

meras receitas de como ensinar determinados conteúdos - que, acredita, possam 

melhorar este quadro. Uma evidência disso é, positivamente, a participação cada vez 

mais crescente de professores nos encontros, conferências ou cursos. (FIORENTINI, 

MIORIM, 1990, p.1). 

 

 Despertar nos alunos o interesse no pensar, em resolver um problema matemático, ou 

conseguir a resolução de uma operação é um grande desafio a ser vencido pelo professor, pois 

os alunos, muitas vezes, já trazem consigo o desinteresse pela Matemática, pela sua visão 

errônea de que é uma matéria difícil, visão essa que já vem passando de geração em geração. 

Esse desafio está presente cada vez mais nas salas de aula, afinal os alunos têm presente em 

suas realidades, fora da escola, muitas tecnologias, com suas programações prontos para 

resolver problema apenas pressionando um botão certo em um painel, em vez de ficar em uma 

sala de aula tradicional sem nenhum atrativo. 

 Devido ao fato de o mundo estar em constante mudança, o professor é cada vez mais 

desafiado a também estar sempre em constante mudança sobre sua forma de trabalho, pois se 

ele deseja que seus alunos realmente aprendam, ele deve também buscar os melhores meios 

para que isso ocorra. Quando os alunos se interessarem pelo assunto que lhes é proposto, eles 

perceberão quando sua resposta condiz ou não com a atividade proposta, pois os alunos, 

muitas vezes por falta de interesse, resolvem uma atividade de qualquer forma, sem se dar 
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conta de que chegaram a um resultado absurdo, e isso leva os alunos a terem péssimos 

resultados em exames, de acordo com Ponte: 

Como bem o sabem os professores, o insucesso nesta disciplina é uma realidade 

incontornável. Reconhece-se não só pelos maus resultados dos alunos em testes e 

exames, mas muito especialmente pela sua generalizada dificuldade na resolução de 

problemas, no raciocínio matemático, às vezes nas tarefas mais simples e, sobretudo, 

no seu desinteresse crescente em relação à Matemática. O insucesso não só existe 

como tende a agravar-se. Mas afinal quais são as suas causas? E como pode ser 

combatido? (PONTE, 1994, p.1). 

 

 Mas, afinal, se é indiscutível a importância de tal matéria, por que ainda há tanta 

resistência em aprendê-la? E por que muitas vezes os índices apresentados em exames 

nacionais e internacionais são tão baixos? A culpa deve ser lançada sobre o professor, que, 

muitas vezes, com salas lotadas e reduzido número de aulas deve cumprir um currículo 

extenso e ainda ter que saber como trabalhar com as dificuldades de cada aluno? Ou, essa 

culpa cabe aos alunos que, ao invés de estar mais atentos em sala de aula e se empenhando em 

resolver suas atividades ficam em seu mundo, desligados do que o professor está trabalhando? 

Ou a culpa é da sociedade que, por sua vez, tenta se isentar desses problemas, deixando-os 

como responsabilidade da escola? Não temos como julgar de quem vem a ser a culpa, mas 

uma coisa fica clara: algo deve ser feito para melhorar o ensino de Matemática nas escolas. 

Segundo Ponte:  

As causas apontadas andam todas à volta dos mesmos pontos, muito embora com 

ênfases diferentes: a disciplina, o currículo, o professor, o aluno, razões de ordem 

social e cultural. Por vezes as causas aparecem misturadas com sintomas — com 

aspectos que são reveladores de insucesso mas que não o explicam só por si. Em 

todos os casos as características da disciplina estão sempre presentes. E é curioso 

verificar que os alunos, como elo fraco do sistema, são os únicos que aparecem 

dispostos a aceitar uma quota parte da responsabilidade. (PONTE, 1994, p. 2). 

 

 É muito cômodo achar alguém sobre quem colocar a culpa e índices tão baixos, mas 

cabe a cada professor exercer seu real papel em sala de aula, não ficando focado apenas em 

seu conteúdo mas também verificando as dificuldades que cada aluno traz consigo, levando 

em conta que cada aluno é um ser humano com suas dificuldades e também com suas 

qualidades. É importante também que haja uma interação professor aluno, buscando, assim, 

um ensino de qualidade, pois quando há uma forma de respeito e aceitação o conteúdo será 

passado de forma muito mais tranquila. 

Matemática é uma disciplina bastante cobrada em exames, e também é a disciplina 

com maiores dificuldades apresentadas pelos alunos, e isso mostra que algo necessita ser 

feito: não se pode cobrar resultados sem dar respaldo para que os objetivos sejam realmente 

alcançados. Afinal para que os alunos sejam cobrados é necessário que eles realmente 
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aprendam. E isso nos remete novamente à questão sobre de quem é a culpa de o ensino estar 

da maneira que está. De acordo com o PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes), o Brasil é um dos últimos colocados. 

O desempenho dos alunos no Brasil está abaixo da média dos alunos em países da 

OCDE em ciências (401 pontos, comparados à média de 493 pontos), em leitura 

(407 pontos, comparados à média de 493 pontos) e em matemática (377 pontos, 

comparados à média de 490 pontos) (OECD, 2015, p.1). 

 

 A partir disso nota-se que algo precisa ser feito para melhorar o ensino; enquanto nada 

é feito fora das escolas, o professor pode ao menos fazer a diferença em sua sala de aula, 

transformando suas aulas e sua forma de trabalho da melhor forma possível, deixando-as 

acessíveis para a compreensão dos alunos. 

 Quando o professor estiver preocupado com a melhor forma de ensino para seus 

alunos, ele irá ter uma resposta positiva para o objetivo que esta buscando, pois muitas vezes 

o professor explica todo o conteúdo, e não entende o porquê de o aluno não saber resolver 

determinada questão durante a avaliação, mas acaba se esquecendo que por mais que todo o 

conteúdo tenha sido ensinado talvez nem tudo tenha sido compreendido pelo aluno; 

Skovsmose afirma que: 

Estudantes recebem uma variedade de impressões durante um processo educacional. 

Muito tem a ver com o currículo em questão- embora frequentemente os estudantes 

não aprendam o que o professor espera que aprendam. Existe uma grande lacuna 

entre o assunto ensinado e o assunto aprendido. (SKOVSMOSE, 2001, p. 45) 

 

 Além dessa questão em relação ao assunto ensinado e o assunto aprendido, o professor 

tem mais uma questão com o que se preocupar: a visão que cada indivíduo traz consigo sobre 

Matemática, de que é uma matéria difícil, cria, de antemão, um obstáculo para o interesse de 

aprendê-la; esse obstáculo precisa ser vencido pelos alunos com a ajuda do professor. Essa 

concepção de que Matemática é difícil precisa ser mudada, pois quando os alunos afirmam 

que não gostam de determinada disciplina, torna-se uma missão muito difícil fazer com que 

eles aprendam. 

Mesmo o professor tendo o papel de mediador, o aluno também precisa ser um sujeito 

ativo em sua aprendizagem para que haja crescimento de conhecimento, pois quando algo é 

aprendido de forma construtiva isso se torna muito mais válido. De acordo com Ramos: 

Deste ponto de vista é, então, de admitir que, também relativamente à matemática, 

os indivíduos não se limitam a interiorizar de modo passivo as informações, as 

representações que lhes chegam e que, no processo de interpretação, organização e 

estabelecimento de relações com os dados que constam dos seus quadros de leitura 

prévios, estão também a modificá-las e a gerar novas representações. Além disso, a 

forma como os amigos, os familiares, os meios de comunicação social e a própria 
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escola, concebem a matemática (valorizando-a mais ou menos, considerando-a mais 

ou menos difícil, mais ou menos útil, mais ou menos interessante, etc.) contribui, 

conjuntamente com os dados da sua experiência individual, para a forma como o 

indivíduo vai construindo a sua representação da matemática. (RAMOS, 2003, p.50) 

 

 Cabe lembrar que, como cada indivíduo traz consigo suas vivências do dia a dia, é 

importante o professor em sala de aula dar valor às coisas da vida cotidiana de seus alunos. 

Muitas vezes os alunos têm muito a ensinar com sua prática de fora da sala de aula, ou com 

formas mais fáceis de resolver determinadas questões, que quando são tratadas de forma 

relevante em sala, tornam os alunos mais interessados em aprender, pois sabem que têm 

capacidade. 

Teria sido extremamente interessante investigar como os jovens e adultos que 

aprendem a Matemática na prática representam os modelos que usam, seja por meio 

de diagramas, seja por meio de letras em combinação com operações, como fazemos 

em Álgebra. (NUNES, CARRAHER, SCHLIEMANN, 2011, p. 22). 

 

 A ideia intuitiva das operações está presente no cotidiano de todos, pois utilizamos 

Matemática em tudo o que fazemos em nosso dia, mas muitas vezes nem nos damos conta de 

que estamos usando Matemática, sendo essa uma matemática informal, e que em sala de aula 

se completa com a matemática formal, e aí se tem mais uma vez a importância da disciplina 

presente em sala de aula.  

 Como essa ideia informal acaba ficando vaga por falta de informações e porque 

realmente ocorre tal fato, esse fato pode ser justificado com os conteúdos trabalhados em sala, 

tornando assim uma informação mais aceitável. Segundo Nunes, et. al.: 

Imagine que, em cima de uma mesa, há cinco bombons. Não temos dificuldade em 

perceber uma quantidade pequena como essa e talvez possamos até lembrar-nos do 

número de bombons sem tê-los contado, somente pensando na maneira como eles 

estavam espalhados em cima da mesa: dois mais para a esquerda, três mais para a 

direita. No entanto, se precisássemos saber quantos bombons foram produzidos 

numa fábrica durante o período de um dia, não poderíamos realizar essa tarefa 

percentualmente. Precisaríamos usar um sistema de numeração para conseguir 

registrar o número de bombons à medida que eles fossem saindo da máquina 

(Nunes, et. al., p.19, 2005). 

 

 A matemática formal muitas vezes é considerada “difícil”, e isso ocorre devido a uma 

falta ou dificuldade de compreensão dos alunos, e o que cabe ao professor é fazer a ligação da 

matemática formal da sala de aula com a matemática informal vivida fora da sala de aula. É 

importante que os alunos saibam para que se utilizam os números como instrumento, suas 

ideias e organização, podendo juntar a Matemática informal com a formal. Compreender cada 

conceito matemático traz para os alunos uma melhor compreensão dos conteúdos e assim eles 

conseguem obter uma real aprendizagem. Para Nunes, Campos, Magina e Bryant: 
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Para utilizar eficazmente esses instrumentos amplificadores de suas capacidades, o 

aluno precisa compreender tanto as ideias básicas que eles representam- por 

exemplo, a ideia de número- como lógica e a organização do próprio instrumento 

(no caso do sistema de numeração que usamos, o aluno precisa compreender a 

composição aditiva de número e a ideia de unidade com valores diferentes.). 

(NUNES, CAMPOS, MAGINA E BRYANT, p.43, 2005). 

 

 Quando o aluno compreende o que está fazendo ele terá uma melhor compreensão do 

conteúdo, e também mais interesse em resolver as atividades propostas, e assim alcançar o 

objetivo proposto pelo professor. 

 

2.2. O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS SALAS DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

 O objetivo da Sala de Apoio à Aprendizagem é enfrentar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos nos conteúdos básicos das disciplinas de Português e Matemática, de acordo com 

a Instrução 010/ 2010- SUED/SEED/PR: 

As Salas de Apoio à Aprendizagem devem ser constituídas para a ação pedagógica 

de enfrentamento das dificuldades de aprendizagem da Língua Portuguesa e de 

Matemática dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, anos finais (6º e 7º 

anos), no que se refere aos conteúdos básicos dessas disciplinas dos anos anteriores 

ao ano no qual os alunos se encontram matriculados. (SUED/SEED, p. 2, 2010). 

 

O ensino da Matemática nas Salas de Apoio à Aprendizagem é de grande valia pois, 

com esse estudo, no contraturno, os alunos conseguem aprender ou reaprender de maneira 

correta o conteúdo que está defasado em sua aprendizagem. Cabe ao professor da sala de aula 

em que o aluno está matriculado diagnosticar quais são as dificuldades apresentadas por cada 

aluno, para assim poder encaminhar esse aluno para a Sala de Apoio à Aprendizagem. O 

professor da Sala de Apoio à Aprendizagem deve, então, trabalhar de maneira diferenciada; 

segundo a Instrução nº 010/2014 uma das atribuições do professor regente é: 

Diagnosticar as dificuldades apresentadas pelos alunos, referentes aos conteúdos dos 

anos anteriores ao ano em que o aluno se encontra matriculado, indicando-os para a 

participação das Salas de Apoio à Aprendizagem; (SUED/ SEED, p.5, 2010). 

 

 Cabe ao professor da Sala de Apoio à Aprendizagem realizar um trabalho diferenciado 

com cada aluno, de maneira individual; tanto o ensino, quanto as avaliações devem ser 

individualizadas para a dificuldade de cada um. Esse professor deve também trazer para a sala 

materiais diferentes daqueles que os alunos estão acostumados a utilizar no seu dia a dia 

escolar, como jogos, problemas contextualizados, desafios, buscando, assim, identificar as 
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dificuldades de cada um para assim poder saná-las. De acordo com a Instrução 010/ 2010 da 

SUED/SEED uma das atribuições do professor da Sala de Apoio à Aprendizagem é: 

Elaborar materiais didático-pedagógicos considerando as necessidades de 

aprendizagem dos alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem e organizar as 

produções dos alunos em pastas individuais, de tal modo que possa haver um 

conjunto que possibilite análise sobre o que os alunos realizaram, de acordo com a 

participação desses. (SUED/ SEED, p. 7, 2010). 

 

 A Sala de Apoio à Aprendizagem, para ter um resultado satisfatório, deve ter um 

número máximo de 20 alunos matriculados. Os alunos podem ser substituídos ao término de 

cada bimestre; isso ocorre quando o professor da Sala de Apoio à Aprendizagem consegue 

identificar que os alunos alcançaram o resultado desejado; esses alunos devem estar 

frequentando o 6º ou 7º do ensino fundamental.  

 A Sala de Apoio à Aprendizagem busca melhorar a qualidade do ensino público, pois 

oportuniza a recuperação de conteúdos, o que muitas vezes não pode ser realizado em sala de 

aula. Faz-se necessário que as atividades ofertadas no contraturno estejam vinculadas com o 

Projeto Político Pedagógico das escolas (PPP); segundo a legislação (Diário Oficial Executivo 

do Estado do Paraná, nº. 8472 de 24 de Maio de 2011), o Programa compreende alguns 

macrocampos, que são: 

a) Aprofundamento da Aprendizagem. 

b) Experimentação e Iniciação Científica. 

c) Cultura e Arte. 

d) Esporte e Lazer. 

e) Tecnologias da Informação, da Comunicação e uso de Mídias. 

f) Meio Ambiente. 

g) Direitos Humanos. 

h) Promoção da Saúde. 

i) Mundo do trabalho e geração de renda. (PARANÁ, p. 34, 2011a)  

 

No âmbito escolar há um índice bastante significativo de fracasso e repetências, 

deixando, assim, evidente que há necessidade de que algo seja feito para que esses índices 

sejam diminuídos. Para tanto, criou-se esse programa da Sala de Apoio à Aprendizagem, 

visando, assim, ir em busca das dificuldades dos alunos, e, de maneira diferenciada, buscar 

saná-las, segundo as Orientações Pedagógicas de Matemática da Sala de Apoio à 

Aprendizagem do Estado do Paraná: 

O fracasso escolar, as repetidas reprovações e desistências têm atingido um número 

bastante significativo de crianças no sistema educacional brasileiro. Resolver tal 

situação requisita das autoridades responsáveis uma atuação no sentido de fazer 

modificações de grande porte tanto no aparato institucional quanto na formação de 

professores e professoras. É esperado também que se tomem medidas para tentar 

reduzir o impacto dessas dificuldades na formação das crianças que estão atualmente 

na escola, enquanto as mudanças mais amplas e efetivas não acontecem. Cada 

professor ou professora em sua sala de aula é agente das intervenções necessárias 
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para que se possa oferecer um ensino de melhor qualidade a essas crianças. (SEED, 

p. 13, 2005) 

 

 É importante que se faça uma alfabetização matemática, pois os alunos muitas vezes 

não compreendem seus símbolos, e a Sala de Apoio à Aprendizagem pode auxiliar quanto a 

isso. Na sala de aula comum o aluno com dificuldades acaba sendo esquecido, talvez pelo fato 

de as salas de aula estarem muitas vezes superlotadas, levando, assim, o professor a não 

conseguir dar atenção individual a cada aluno. Na Sala de Apoio à Aprendizagem, devido ao 

número reduzido de alunos o professor consegue dar a atenção individual necessária a cada 

aluno e também trabalhar de forma diferenciada, conseguindo identificar os erros dos alunos e 

muitas vezes realizando a própria alfabetização matemática, para que nos anos seguintes o 

aluno consiga se desenvolver melhor em sala de aula. De acordo com as Orientações 

Pedagógicas de Matemática da Sala de Apoio à Aprendizagem do Estado do Paraná: 

Focalizamos a Alfabetização Matemática na perspectiva da Resolução de Problemas 

e das Linguagens Matemáticas, ou seja, os alunos precisam aprender a resolver 

problemas em matemática e aprender matemática resolvendo problemas. (SEED, p. 

13, 2005). 

 

 Muitas vezes, para o professor em sala de aula é cômodo simplesmente dizer que o 

aluno não sabe sem nem sequer buscar saber por que está sendo cometido determinado erro, e 

isso se dá por vários fatores presentes à sala de aula e no sistema que exige que o professor 

vença o conteúdo do ano, deixando-o, assim, de mãos atadas para se deter em determinados 

conteúdos, e assim avançando o conteúdo. Mas na Sala de Apoio à Aprendizagem o professor 

tem liberdade para trabalhar de maneira mais tranquila, focando, assim, nas dificuldades 

apresentadas por seus alunos, e só partindo para outro conteúdo quando tais dificuldades 

forem sanadas. 

 Deve-se deixar claro que o aluno tem o direito a aprender, tendo dificuldades ou não, 

e, para isso, as Salas de Apoio à Aprendizagem devem ajudar como suporte para que os 

alunos com mais dificuldades consigam acompanhar seus colegas; de acordo com a LDB 

9394/ 96: 

Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a 

partir dos 6 (seis) anos de idade. (BRASIL, p. 1, 2006). 

 

 Cabe lembrar que na escola existem dois programas oferecidos no contraturno: o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), que são as salas de recursos multifuncionais e as 

Salas de Apoio à Aprendizagem. O AEE atende os alunos com necessidades educacionais 
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especiais e na Sala de Apoio à Aprendizagem são atendidos os alunos que apresentam 

dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. Alguns professores acabam confundindo 

esses programas e até mesmo querendo que os alunos sejam encaminhados para programas 

errados; é importante lembrar que para o aluno participar do AEE ele necessita ter um laudo 

médico, já na Sala de Apoio à Aprendizagem não. 

 Como na Sala de Apoio à Aprendizagem o professor disponibiliza de mais tempo para 

se dedicar a seus alunos e também haver nessas salas um número menor de alunos, ele pode 

trabalhar todas as operações básicas de maneira diferenciada. Deve-se lembrar de que esse 

professor da Sala de Apoio à Aprendizagem não precisa cumprir o currículo do 6º e 7º anos, 

e, sim, trabalhar toda a parte básica para que, nos próximos anos, o aluno consiga acompanhar 

os conteúdos que virão, dando a devida importância para que exista em todas as escolas a Sala 

de Apoio à Aprendizagem. 

 

2.3 TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

 

 A teoria das situações didáticas é a base do estudo dos erros e obstáculos; é a partir 

dela que Brousseau define os conceitos dos diferentes tipos de obstáculos que serão estudados 

nesta pesquisa. Essa teoria foi desenvolvida na França em 1986 por Guy Brousseau, e se 

refere à maneira como os conteúdos matemáticos são apresentados aos alunos para que ocorra 

uma aprendizagem efetiva. 

 Pais (2001) afirma que a Didática da Matemática é uma tendência da Educação 

Matemática que busca manter tanto a prática pedagógica como a parte teórica da pesquisa 

acadêmica: 

A didática da matemática é uma das tendências da grande área de educação 

matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam 

compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático, 

procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos matemáticos, tanto 

em nível experimental da prática pedagógica, como no território da pesquisa 

acadêmica. (PAIS, p.11, 2001). 

 

 Assim, a Didática da Matemática busca compreender as relações entre a teoria e a 

prática, sempre levando em conta os conceitos didáticos. É uma teoria que envolve professor 

e aluno, e busca valorizar o conhecimento adquirido pelo aluno e também as condições da 

aquisição do conhecimento necessário para sua aprendizagem. De acordo com Freitas: 

Essa teoria representa uma referência para o processo de aprendizagem matemática 

em sala de aula envolvendo professor, aluno e conhecimento matemático que, por 
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um lado, valoriza os conhecimentos mobilizados pelo aluno e seu envolvimento na 

construção do saber matemático e, por outro, valoriza o trabalho do professor, que 

consiste, fundamentalmente, em criar condições suficientes para que o aluno se 

aproprie de conteúdos matemáticos específicos. (FREITAS, p.78, 2010). 

 

 A teoria das situações didáticas que tem a relação entre professor, aluno e 

conhecimento matemático é dividida por Brousseau em três topologias, pois ele compreende 

que o aluno pode ter uma relação com o meio de diferentes formas, e também valoriza todo o 

trabalho feito pelo professor. Segundo Brousseau são elas: 

 Troca de informações não codificadas ou sem linguagem (ações e decisões); 

 Troca de informações codificadas em uma linguagem (mensagens); 

 Troca de opiniões (sentenças referentes a um conjunto de enunciados que exercem 

o papel de teoria). (BROUSSEAU, p.27, 2008). 

 

O professor, como mediador, tem o papel de encontrar a melhor maneira para 

trabalhar com seus alunos, levando em conta toda a relação do aluno com o meio. A teoria das 

situações didáticas é divida por Brousseau em tópicos:  

1) Modelagem de ensino: utiliza o termo “situação didática” como “entorno do aluno”; 

uma situação se torna didática se uma das pessoas está interessada em ensinar a outra. 

Essa teoria é apresentada na forma de um triângulo, trazendo a relação professor, 

aluno e saber como na figura 1. 

 

Figura 1- Relação professor aluno e saber 

 

Fonte: Brousseau, p.54, 2008. 

 

 Essa situação, porém, reduz o entorno didático apenas ao professor, deixando de lado 

o meio em que o aluno atua; para tanto foi criado outro esquema: 
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Figura 2 – Situação didática como ferramenta 

 

Fonte: Brousseau, p.54, 2008 

 

2) Transmissão do conhecimento sem intenção didática: quando o professor não tem 

compromisso didático com o aluno, e o aluno faz modificação em seus atos e crenças 

à revelia do professor.  

3) Contratos pouco didáticos que se encarregam de um saber “novo”: o professor assume 

um papel de transmitir conhecimento para seu aluno a partir de características teóricas, 

mas não assume o efeito que irá causar em seu aluno. 

4) Estudo teórico do contrato didático: o contrato didático é feito entre professor e aluno, 

determinando as obrigações de ambos em sala de aula: esse contrato não deve ser algo 

formal escrito, mas, sim, feito e aceito empiricamente tanto pelo professor como pelo 

aluno. 

 

2.4 O ERRO NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 Temos como precursor do estudo sobre erros o autor Thorndike, que escreveu a obra 

The Psychology of Arithmetic, fundamental para o estudo dos erros. Em 1936 ele apresentou a 

lei do exercício, que consiste na repetição de exercícios, com maior reforço mental. Em 

seguida apresentou a lei do efeito: as conexões se fortalecem se há um estado de satisfação no 

aluno, e se enfraquecem se há um estado de aborrecimento. Assim, de acordo com Cury: 

Quando os métodos baseados nos exercícios repetitivos começaram a ser criticados 

por outros psicólogos, Thorndike e seus colaboradores iniciaram investigações sobre 

as dificuldades relacionadas com problemas de Aritmética. (CURY, 2015, p.23). 

 

   No desenvolvimento dos estudos sobre o erro, é apresentada por Cury (2015), uma 

pesquisa realizada por Knight e Behrens, que estudaram o comportamento de alunos no 2º ano 
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resolvendo operações fundamentais. Nesse estudo, a partir de uma grande quantidade de 

investigações sobre os erros nas operações com números naturais, os pesquisadores 

propuseram rotinas de análise dos passos mentais que levam às soluções. 

 Para que se obtenha sucesso em determinada atividade, o ser humano precisa passar 

pelo erro. Thorndike afirma que a aprendizagem acontece a partir do ensaio e erro. Quando o 

aluno acerta ele tem uma resposta satisfatória, já quando comete um erro ele fica em uma 

situação desconfortável, e cabe ao professor ajudar a administrar a realização com o acerto e o 

desconforto com o erro. “Essas ligações filosóficas são fortalecidas pelo uso ou pela natureza 

satisfatória das consequências e são enfraquecidas por desuso ou por consequências 

desconfortáveis”. (MOREIRA, 2015, p.25) 

 Quando o aluno erra, não quer dizer que ele não saiba ou que não tenha certeza do que 

está fazendo. Brousseau afirma que os erros são manifestações dos obstáculos que o aluno 

traz para a sala de aula. Esses obstáculos levam o aluno a cometer erros que precisam ser 

revistos e trabalhados de maneira correta, para que, assim, ocorra a aprendizagem e esta seja 

satisfatória tanto para o professor como para o aluno. De acordo com Brousseau 1986: 

O erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso, como se acredita 

nas teorias empiristas ou behavioristas da aprendizagem, mas o efeito de um 

conhecimento anterior, que tinha seu interesse, seu sucesso, mas que agora se revela 

falso, ou simplesmente inadaptado. Os erros desse tipo não são instáveis e 

imprevisíveis, eles são constituídos em obstáculos. (p.171) (BROUSSEAU, 1986, p. 

51, apud. CURY, 2015, p.35). 

 

 É importante não falar para o aluno que ele só erra, e mandá-lo ficar repetindo o 

mesmo exercício como forma de “punição”, pois assim o aluno se sentirá desmotivado, e cada 

vez mais terá uma rejeição pela Matemática. Segundo Cury: 

Não se trata, de forma alguma, de afirmar para o estudante: “O que você está 

fazendo é errado, o correto é de outra forma” ou de fazê-lo repetir, tediosamente, 

exercícios semelhantes. Sabe-se que essa atitude é ineficaz e gera, muitas vezes, uma 

rejeição à Matemática, porque o estudante, perdendo a confiança na sua capacidade 

de aprender, sente-se desestimulado. (CURY, p.82, 2015). 

 

 O aluno não pode ser julgado porque errou, como se não soubesse o conteúdo, mas 

sim, naquele momento o seu conhecimento se tornou falho, levando-o, assim, a cometer tal 

erro. 
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2.5 TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS 

 

 Em Matemática é comum o professor encontrar ao longo do processo avaliativo, 

muitos erros cometidos por seus alunos. É importante que, após a correção feita pelo 

professor, o aluno tenha um retorno, e seja questionado do porquê de ele ter resolvido daquela 

maneira o problema ou exercício, chegando ao erro. Esse feedback ao aluno, transforma o 

processo de aprendizagem, pois dá sentido às avaliações realizadas durante o processo de 

ensino, e, assim, faz o aluno ter claro o porquê de ele estar sendo corrigido, e que aquela 

resposta que ele colocou apenas para não deixar a questão em branco será retomada e também 

questionada, segundo Cury: 

A análise das respostas, além de ser uma metodologia de pesquisa, pode ser, 

também, enfocada como metodologia de ensino, se for empregada em sala de aula, 

como “trampolim para a aprendizagem” (BORASI, 1985), partindo dos erros 

detectados e levando aos alunos a questionar suas respostas, para construir o próprio 

conhecimento. (Cury, p.15, 2015). 

 

 Será tratada a análise de erro como uma tendência em Educação Matemática, tendo a 

Educação Matemática como área de conhecimento (CURY, 2015), que é apresentada nesta 

pesquisa sobre o estudo e análise dos erros cometidos pelos alunos de 6º ano na sala de apoio 

à aprendizagem. 

 Vergnaud (2002), na sua teoria de Campos Conceituais, apresenta formas de analisar 

esses erros que serão utilizadas nesta pesquisa. Campos Conceituais são conjuntos de 

problemas que necessitam de conceitos de tipos diferentes para serem resolvidos. 

 Há três argumentos que levam Vergnaud ao conceito de campo conceitual: 

1) um conceito não se forma dentro de um só tipo de situações; 2) uma situação não 

se analisa com um só conceito; 3) a construção e apropriação de todas as 

propriedades de um conceito ou todos os aspectos de uma situação é um processo de 

muito fôlego que se estende ao longo dos anos, às vezes uma dezena de anos, com 

analogias e mal-entendidos entre situações, entre concepções, entre procedimentos, 

entre significantes. (MOREIRA, 2002, p.9). 

 

Para Vergnaud os campos conceituais são estudados para observar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em sala de aula. É necessário entender que um conhecimento 

depende de outro, e isso pode levar a várias dificuldades, pois quando um conhecimento 

depende da conceitualização de outro conhecimento que já foi concebido de forma falha, o 

próximo também será falho. É consequente que quando se estuda um conceito vai-se estudar 

outro, e, para isso existem diferentes campos conceituais. 
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Vergnaud afirma que é preciso dar atenção aos conceitos das situações, aos aspectos 

conceituais dos esquemas. De acordo com Moreira: 

Já que o núcleo do desenvolvimento cognitivo é a conceitualização, Vergnaud 

destaca que é preciso dar toda atenção aos aspectos conceituais dos esquemas e à 

análise conceitual das situações nas quais os aprendizes desenvolvem seus esquemas 

na escola ou na vida real (1994, p. 58). (MOREIRA, 2002, p.10). 

 

 Como Moreira define que é preciso dar atenção aos aspectos conceituais dos esquemas 

e à análise conceitual das situações, Vergnaud define esses conceitos em três partes, que são: 

o conjunto de situações, o conjunto de invariantes e um conjunto de representações 

simbólicas: 

S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito; I é um conjunto de 

invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais repousa a 

operacionalidade do conceito, ou o conjunto de invariantes operatórios associados 

ao conceito, ou o conjunto de invariantes que podem ser reconhecidos e usados 

pelos sujeitos para analisar e dominar as situações do primeiro conjunto; R é um 

conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, 

sentenças formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e representar esses 

invariantes e, consequentemente, representar as situações e os procedimentos para 

lidar com elas. (MOREIRA, 2002, p.10). 

 

 Moreira também define situações, analisando como uma combinação de tarefas, cujas 

dificuldades se faz necessário conhecer para, então, realizá-las. Cabe ressaltar que o conceito 

de situação que Vergnaud define não é o mesmo que o de situação didática, sendo o conceito 

de situação referente às tarefas realizadas. 

Essas tarefas realizadas são uma situação complexa, composta por uma combinação de 

tarefas que irão ajudar o aluno a se conhecer, levando em conta seus erros para então serem 

corrigidos. De acordo com Moreira: 

O conceito de situação empregado por Vergnaud não é o de situação didática, mas 

sim o de tarefa, sendo que toda situação complexa pode ser analisada como uma 

combinação de tarefas, para as quais é importante conhecer suas naturezas e 

dificuldades próprias. (MOREIRA, 2002, p.15). 

 

 Vergnaud define também o conceito de esquemas como a organização de 

determinadas situações. O esquema é um conceito introduzido por Piaget para dar conta tanto 

das habilidades sensório-motoras como das habilidades intelectuais.  

 Portanto, define-se campo conceitual como um conjunto de situações que levam a 

determinadas dificuldades que, para serem sanadas, deve-se fazer uso de determinados 

conceitos. 
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 É importante que as dificuldades do aluno sejam analisadas pelo professor de forma 

coerente, buscando o porquê para cada erro que ele, aluno, comete, não somente falando que o 

aluno errou, mas, sim, o porquê de ele cometer tal erro, pois a partir dessa análise dos erros, 

os mesmos podem ser classificados em obstáculos epistemológicos, e assim fica mais fácil 

saná-los, pois o professor consegue ver em seu aluno o porquê do erro, e consegue, também, 

tentar de formas diferentes buscar ajudar a corrigi-lo e não apenas fazer de conta que nada 

está acontecendo. 

 Quando o professor faz de conta que não está vendo os erros de seus alunos, o aluno 

acaba levando consigo erros de conceitos que serão fundamentais para mais tarde poder 

concretizar novos conceitos. Esse processo acaba levando o aluno a preferir simplesmente 

dizer que não gosta de Matemática, sem saber explicar o porquê, apenas dizendo que o 

conteúdo é difícil.  

 Após o estudo dos erros, pode-se, então, analisar os obstáculos que levam os alunos a 

cometer tal erro; assim, pode-se encontrar a teoria do obstáculo, apresentada por Brousseau. 

Um obstáculo é um conhecimento que depende de um conjunto de situações; esse 

conhecimento pode ser correto ou errôneo. 

 O obstáculo ocorre a partir de um erro cometido pelo aluno em alguma situação em 

que o conhecimento se tornou falho, de acordo com Brousseau: 

Um obstáculo se manifesta pelos erros, os quais, em um sujeito, estão unidos por 

uma fonte comum: uma maneira de conhecer; uma concepção característica, 

coerente, embora incorreta; um “conhecimento” anterior bem-sucedido na totalidade 

de um domínio de ações. (BROUSSEAU, p. 49, 2008). 

 

Os obstáculos são constituídos de conhecimentos prévios que o aluno traz consigo 

para a sala de aula. Esses conhecimentos podem ser falhos ou não; sendo eles falhos, podem 

ser denominados como obstáculos que acabam levando o aluno a cometer erros. 

 

2.6 OS OBSTÁCULOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

 

No que se refere à teoria de Brousseau em relação aos obstáculos que serão analisados 

nesta pesquisa, eles são classificados em epistemológicos, didáticos, psicológicos e 

ontogênicos. 

 Obstáculos epistemológicos são os obstáculos ligados ao saber já adquirido, e 

podem ser encontrados nas dificuldades que os matemáticos encontraram em 

aprender determinados conceitos. Existe um conjunto de fatores presentes ainda 
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hoje em sala de aula que dão origem a esse tipo de obstáculo.  Esse obstáculo está 

ligado ao saber ensinado/aprendido; ele pode ser minimizado, mas não deve ser 

evitado, pois se trata de um obstáculo constitutivo. Segundo Almouloud 

 “Esse tipo de obstáculo é, na realidade, constitutivo do próprio conhecimento e, de 

acordo com Brousseau, “não se pode nem se deve fugir dele””. (BROUSSEAU, 

1989, p.45, apud ALMOULOUD, p. 139, 2010). 

 Bachelard, antes de Brousseau, já havia definido o conceito de obstáculo 

epistemológico. O obstáculo epistemológico apresentado por Bachelard é um obstáculo 

possível de ser superado, mas para isso ele precisa ser identificado e corrigido.  Obstáculos 

epistemológicos são obstáculos internos de cada um e não externos, eles são inerentes ao 

saber e, para serem sanados, deve-se partir do zero, sendo a opinião o primeiro obstáculo a ser 

vencido; segundo Bachelard, não basta apenas corrigi-la, deve-se formular uma opinião sobre 

determinado conceito para, aí sim, conseguir formular o conceito correto. 

 O obstáculo pode ocorrer a partir de dúvidas não sanadas, que acabam sendo tomadas 

como verdades, conceitos errôneos, e isso é levado para todos os conceitos que virão a seguir, 

levando, assim, ao erro.  

 A noção do obstáculo epistemológico se encontra no desenvolvimento histórico e não 

na prática, de acordo com Bachelard: 

A noção de obstáculo epistemológico pode ser estudada no desenvolvimento 

histórico do pensamento científico e na prática da educação. Em ambos os casos, 

esse estudo não é fácil. (BACHELARD, p.21, 2013). 

 

 Cabe ao professor considerar que o aluno traz consigo conhecimentos já adquiridos de 

outras vivências, e que isso pode levá-lo a cometer falhas na concepção de novos conceitos, 

deixando de lado a ideia de que, a partir de várias repetições, o obstáculo será sanado. É 

comum nos depararmos nas escolas com professores que acreditam que se o aluno errou 

determinada questão na prova, se ele refizer a prova como “castigo” de recuperação ele irá 

sanar seus erros. 

É necessário mudar também a cultura do professor, que se considera o detentor da 

razão, apenas dizendo que seu aluno está errado, sem conhecer o obstáculo que o leva ao erro, 

ou por ter dificuldade em aprender determinado conteúdo. Segundo Bachelard: 

Os professores de ciências imaginam que o espírito começa como uma aula, que é 

sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode 

fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não levam em conta 

que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos já 

constituídos: não se trata, portando, de adquirir uma cultura experimental, mas sim 
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de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela 

vida cotidiana. (BACHELARD, p. 23, 2013).  

 

 Essa teoria de obstáculo epistemológico pode ser aplicada a todas as disciplinas, mas 

nesta pesquisa serão focados os estudos na Didática da Matemática. 

 Apesar de haver diversos autores que apresentam a noção de obstáculo 

epistemológico, Brousseau foi quem introduziu esse estudo na Didática da Matemática 

(CURY, 2015), portanto, nesta pesquisa, tem-se apenas Brousseau como referencial para este 

estudo. 

 Busca-se aqui uma forma de estudo para melhor compreender a aprendizagem 

matemática, visando, assim, retirar a teoria de Brousseau de seu modelo teórico, que de 

acordo com Freitas: 

Nosso interesse por essa análise deve-se ao fato de que, entre várias teorias 

pedagógicas desenvolvidas nas últimas décadas, a grande maioria aborda aspectos 

excessivamente gerais, que não contemplam a especificidade do saber matemático. 

(FREITAS, p. 77, 2010). 

 

Para Almouloud (2010) pode-se ter como exemplo de obstáculos epistemológicos 

apresentados pelos matemáticos: a dificuldade da aceitação da fração como um número, o 

conceito de números complexos, o zero como o “nada”, o conceito de infinito, conceito de 

função, o conceito de probabilidade, entre outros. 

 Obstáculos didáticos são aqueles que dependem da maneira como os conteúdos 

são ensinados (eles estão ligados completamente ao sistema educativo), Segundo 

Almouloud: 

Os obstáculos desse tipo são, em sua maior parte, inevitáveis e inerentes à 

necessidade da transposição didática, embora seu reconhecimento permita ao 

professor rever a introdução escolhida para um determinado conceito para explicitar 

a dificuldade vivida pelo aluno. (ALMOULOUD, p. 142, 2010). 

 

São alguns exemplos de obstáculo didático: a concepção dos números decimais onde o 

aluno pode cometer erros com relação a ser um número natural com vírgula, ou pode entender 

como sendo dois números naturais separados pela vírgula, os erros nas operações com esses 

números, onde ele separa o número para efetuar as operações; a conceitualização de fração a 

partir de figuras; o ensino de números negativos a partir de temperaturas ou de ganhar e 

perder (ALMOULOUD, 2010). 

 Obstáculos psicológicos são os obstáculos que contradizem a realidade vivida por 

cada aluno, quando o que é vivido vai contra a lógica da vida de cada um, 

deixando assim uma falta de conforto. De acordo com Almouloud (2010), alguns 
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exemplos desse tipo de obstáculo são: a lógica matemática, que não é a lógica 

vivida no dia a dia dos alunos; o zero, principalmente pelo que é sempre repetido 

que não é bom dividir por zero; a utilização de uma noção abordada pelo aluno nas 

condições psicológicas; a probabilidade que leva uma crença como, por exemplo, 

no uso do lançamento de um dado, que uma face é mais difícil de cair do que a 

outra. 

 Obstáculos ontogênicos são os obstáculos que dependem das limitações de cada 

aluno e do seu desenvolvimento; correspondem também à maneira de pensar de 

cada aluno. Ele é causado também pela incompreensão de conceitos quando está 

além da capacidade do aluno. Segundo Almouloud: A exigência do uso correto da 

linguagem e dos símbolos matemáticos pode também criar esse tipo de obstáculo. 

(ALMOULOUD, p. 145, 2010). 

 

Para o estudo dos obstáculos apresentados por cada aluno serão seguidos três passos, 

como fundamentação desta análise. Fica evidente que em todo obstáculo de aprendizado 

tem-se um obstáculo epistemológico que passa por um processo histórico de análise, de 

acordo com Almouloud: 

Trata-se então, em primeiro lugar, para os pesquisadores, de: 

a) achar erros recorrentes e mostrar que se agrupam em torno de concepções; 

b) encontrar obstáculos na história da matemática; 

c) confrontar os obstáculos históricos com os obstáculos de aprendizado para 

estabelecer o seu caráter epistemológico. (ALMOULOUD, p.146, 2010). 

 

Para se fazer o estudo sobre os tipos de obstáculos apresentados pelos alunos, a teoria 

de Brousseau apresenta a forma para se estudar os obstáculos a partir da história, e assim 

poder-se basear em algo que fundamente esta pesquisa, são eles: 

I. descrever este conhecimento e de entender sua utilização; 

II. explicar quais as vantagens que essa utilização trazia em relação às 

anteriores, a quais práticas sociais estavam ligadas, a quais técnicas e, se 

possível, a quais concepções matemáticas; 

III. reconhecer essas concepções em relação a outras possíveis e, principalmente, 

àquelas que lhe sucederam, para compreender as limitações, as dificuldades, 

as causas de fracasso dessa concepção e, ao mesmo tempo, as razões de um 

equilíbrio que parece ter durado um tempo suficientemente longo; 

IV. identificar o momento e os motivos da ruptura desse equilíbrio e examinar os 

vestígios de uma resistência à sua rejeição, explicando-a, se possível, por 

sobrevivências de práticas, de linguagem e de concepções; 

V. procurar possíveis ressurgimentos ou voltas inesperadas, senão sob a forma 

inicial, ao menos sob formas vizinhas, procurando os motivos. 

(BROUSSEAU, 1989, p.45, apud ALMOULOUD, p.147, 2010). 
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É importante também que o professor tenha um bom relacionamento com seus alunos, 

pois assim fica mais fácil identificar os obstáculos epistemológicos, pois os mesmos devem 

trabalhar em conjunto, não o professor se achando um ser superior, mas, sim, tratando seu 

aluno de forma simples e adequada, não o julgando apenas, mas buscando compreendê-lo. 

Quando o professor consegue ter bom relacionamento com seus alunos, eles 

compartilham suas dificuldades, ao invés de simplesmente dizerem que não conseguem 

resolver algo, ou ainda apenas apresentar uma resposta errônea de maneira a se “livrar” da 

tarefa que lhe foi imposta. Sabe-se que, nos dias de hoje, criar e cultivar bom relacionamento 

não é um trabalho fácil, os alunos trazem consigo uma grande recusa em aprender, pois eles 

muitas vezes, são julgados por seu erro, então preferem apenas se livrar disso rapidamente, 

sem procurar respostas corretas. Para mudar essa situação o professor pode cativar seus 

alunos, dando-lhes atenção, não os julgando por seus erros, e também apresentando aulas 

mais atrativas e relacionadas com o cotidiano dos alunos. 

 

2.7 ESTUDO DE DISSERTAÇÕES QUE PESQUISAM SOBRE O ERRO NA 

MATEMÁTICA 

 

 Os trabalhos acadêmicos de mestrados dos últimos quinze anos apresentam pesquisas 

sobre o erro na disciplina de Matemática, e também formas de trabalhar para sanar esses 

erros. Esses estudos contribuem para que o professor consiga ter uma aula mais produtiva e 

assim alcançar seu objetivo em sala de aula. 

 Foi feita uma busca por dissertações que tivessem como tema o estudo de erro na 

Matemática; para essa busca foi colocado como limite de tempo para a pesquisa os anos de 

2002 a 2016, e então foram analisadas nove dissertações, havendo algumas teorias em 

comum. Nota-se que dentre essas nove dissertações as perspectivas mais discutidas são: 

 Análise de erros e obstáculos; 

 Análise apenas de erros; 

 Utilização da teoria de Campos Conceituais de Vergnaud; 

 Utilização de tecnologia para análise. 

Apresenta-se, então, um gráfico com as porcentagens de cada tema: 
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Gráfico 1- Porcentagens de temas estudados sobre erros 

   

Fonte: Própria 

 

 Observando o gráfico, pode-se notar que a maioria das dissertações fazem um estudo 

apenas sobre erros, em diferentes conteúdos da disciplina de Matemática. Desses estudos 

sobre erros, alguns utilizam a teoria de Brousseau para referencial teórico.  

No trabalho de Freitas (2002) nota-se um estudo sobre os erros que os alunos de uma 

escola particular cometem na resolução de equações. Ele aplicou uma atividade aos alunos e 

também fez uma entrevista com eles para, em seguida, fazer uma categorização dos erros que 

eles cometeram na atividade. 

 No trabalho de Mendes (2007) podemos perceber que é realizada apenas a análise de 

erros e se baseia também na teoria dos campos conceituais de Vergnaud. Ela trabalha a forma 

de como o professor pode, nas séries iniciais, perceber o erro da criança e como pode 

tranformá-lo em um instrumento de reorganização didática. 

No trabalho de Feltes (2007) tem-se um estudo sobre erros, a partir de alunos de 

ensino fundamental e médio na resolução de potenciação, radiciação e equações exponenciais, 

tendo como participantes desse estudo alunos de uma escola pública. 

No trabalho de Miranda (2007)  é apresentado um estudo sobre erros e obstáculos; ela 

aplica uma avaliação, faz um estudo sobre obstáculos e erros, e em seguida faz um estudo 

sobre: Entrelaçando os fios; Relação entre erro e avaliação; Relação entre erro e obstáculo 

didático; Relação entre obstáculo didático e avaliação. 



41 
 

O trabalho de Cordeiro (2009) busca analisar, classificar e quantificar os erros 

cometidos por alunos nas primeiras fases da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. 

A coleta de dados foi feita por meio de provas, e a análise foi baseada também na teoria de 

Cury. 

Com a análise feita no trabalho de Fortes (2012) percebemos que ele faz um estudo 

sobre os erros cometidos por alunos do ensino médio, no conteúdo de razões trigonométricas 

e no triângulo retângulo. Ela faz uso de uma webquest no fim do estudo para publicar uma 

sequência de atividades para ajudar a superar as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

 Na análise do trabalho de Moraes (2013) nota-se que é utilizada a teoria de campos 

conceituais de Vergnaud, para investigar os erros no estudo de equações do 1º grau e como 

alunos do 1º ano do ensino médio superam essas dificuldades, com o auxílio do software 

Aplusix. A autora utiliza, além da teoria de Vergnaud, a teoria de Cury para a análise de 

dados. 

O trabalho de Brum (2013) foi uma pesquisa sobre Álgebra e seu ensino, Parâmetros 

Curriculares Nacionais e os livros didáticos, a Análise de Erros e o Uso de tecnologia no 

ensino de Matemática. Foi utilizado também o software Hot Potatoes. Ela faz uma 

investigação em três etapas: 1º) Aplicação de teste; 2º)Nova aplicação do teste; 3º) Testagem 

da estratégia de ensino. 

 No decorrer do trabalho de Bortoli (2014) nota-se que é feito um estudo apenas de 

erros apresentados por alunos no conteúdo de álgebra; ele fez uma coleta de dados por meio 

de observações, questionários e testes realizados pelos alunos; para a análise de dados ele 

utilizou a teoria de Cury. 

A partir desse estudo, pode-se concluir que o que diferencia essa pesquisa das já 

realizadas anteriormente é que, nesta, são feitas as análises de dados para identificar os erros 

dos alunos, e em seguida classificá-los de acordo com os obstáculos já apresentados, para que 

assim seja possível dar um retorno aos alunos, corrigir os erros cometidos e alcançar o 

objetivo da pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A partir de vivências em sala de aula, é comum nos depararmos com alunos que 

cometem erros recorrentes em conceitos fundamentais da Matemática; para tanto, nesta 

pesquisa serão analisados esses erros, buscando formas para saná-los. 

 Portanto, com o desenvolvimento desta pesquisa busca-se encontrar formas de 

encontrar os erros mais comuns cometidos por alunos nas Salas de Apoio À Aprendizagem 

nas operações fundamentais. Nas Salas de Apoio à Aprendizagem estão matriculados alunos 

que apresentam dificuldades, e, como o professor está com um menor número de alunos e 

tempo para trabalhar, ele pode, sim, buscar formas para sanar essas dificuldades.  

Pode-se então analisar os erros, identificar quais obstáculos epistemológicos estão 

presentes, e em seguida fazer um retorno para o aluno, buscando que ele resolva novamente a 

atividade proposta para, assim, ver se o objetivo foi alcançado. 

 A pesquisa foi de cunho qualitativo, pois, os dados foram coletados em forma escrita, 

envolvendo resolução de problemas e cálculos diretos de operações, tendo em vista que a 

pesquisa foi desenvolvida a partir de análise de dados retirados de avaliações resolvidas por 

alunos e buscando respostas para essas análises. Para Chueke e Lima: 

Para Flick apud Godoi (2006) o rótulo pesquisa qualitativa é usado como termo 

“guarda-chuva” sob o qual estão abrigadas várias formas de investigação que 

auxiliam os pesquisadores no entendimento do sentido de fenômenos sociais, com 

menor ruptura possível do ambiente natural em que ocorrem. A pesquisa qualitativa 

não procura enumerar ou medir eventos estudados, nem prega referencial estatístico 

na análise de dados, os interesses vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve. (CHUEKE e LIMA, p.65, 2012). 

 

Foi também interpretativa, pois os dados coletados foram analisados e interpretados 

pela pesquisadora para que fosse feita a análise e classificação dos erros e obstáculos. 

Acredita-se que, com a interpretação dos dados, foi possível fazer a classificação dos 

obstáculos. De acordo com Cassiani, Caliri, Pelá (1996): “O termo "pesquisa interpretativa" 

deriva do reconhecimento básico dos processos interpretativos e cognitivos inerentes à vida 

social e enfatizados nessas abordagens”. 

É uma pesquisa aplicada, tendo em vista que serão aplicadas atividades avaliativas, 

para que haja a coleta dos dados que irão ser analisados. De acordo com Fleury e Werlang: 

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades 

das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está empenhada na 

elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

(FLEURY e WERLANG, p. 2, 2017). 
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 É importante ressaltar que a pesquisa já foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para que seu desenvolvimento fosse 

realizado. 

 

3.1 COMPONENTES DA PESQUISA 

 

3.1.1 Sujeitos Da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi realizada em um âmbito escolar, sendo desenvolvida com alunos de 

6º ano de Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática, em uma escola da rede estadual de 

ensino, no município de Ponta Grossa no estado do Paraná. 

 Para preservar a identidade dos alunos, os mesmos foram identificados como aluno 1, 

aluno 2 e assim por diante. Durante o desenvolvimento da pesquisa foi solicitado aos 

responsáveis pelos alunos um termo de consentimento presente no apêndice A e de 

assentimento livre e esclarecido, tendo em vista que os alunos eram menores de idade. 

 Foi também solicitado um termo de assentimento da escola para o desenvolvimento da 

atividade apresentado no apêndice b. 

 

3.1.2 Coleta De Dados 

 

 Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de atividades realizadas na Sala de 

Apoio à Aprendizagem de Matemática. Primeiramente foi realizada uma atividade avaliativa 

com os alunos, que foi corrigida, e então foram feitas as análises necessárias para a 

identificação dos erros cometidos pelos alunos, pois este é um dos objetivos da pesquisa. 

Após essa identificação, a pesquisadora retomou com os alunos os conceitos principais da 

avaliação; em seguida foi elaborada uma nova atividade avaliativa e aplicada aos alunos. 

 Tem-se como dados para serem analisados as respostas apresentadas pelos alunos nas 

duas atividades avaliativas. 

A análise das atividades foi baseada na teoria de análise de conteúdo de Bardin (2011), 

em que foram seguidos os passos de organização da análise, dados em três polos cognitivos, 

sendo eles: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. A pré-análise é a organização de como será feita a análise, a exploração do 
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material é a análise propriamente dita e o tratamento dos resultados; a inferência e a 

interpretação são a forma de como essa análise será apresentada, seja com gráficos ou tabelas. 

 Faz-se necessário que a pesquisadora tenha claro o que deseja pesquisar e o que deseja 

ter como resultado e também qual tipo de análise irá fazer para obter os resultados, pois só 

assim terá uma pesquisa válida.  De acordo com Bardin: 

Torna-se necessário saber a razão por que é que se analisa, e explicitá-lo de modo a 

que se possa saber como analisar. Daqui, a necessidade de se precisarem hipóteses e 

de se enquadrar a técnica dentro de um quadro teórico, tal como acabamos de ver. 

(BARDIN, 2011, p.103). 

 

Para que o resultado da análise seja claro é necessário que haja um planejamento 

elaborado com antecedência de como a análise será feita, e assim não ocorram dúvidas de 

como ocorrerá a pesquisa. 

 

3.1.3 Organização Das Atividades 

 

 Primeiramente foi apresentado o projeto à direção e à equipe pedagógica da escola, 

que avaliou a pertinência do projeto, autorizando a realização da pesquisa, dando o suporte 

necessário para o seu desenvolvimento.  

 A aplicação de toda a atividade levou um total de 12 aulas de 50 minutos, sendo 

distribuídas em aplicação da avaliação, retorno dos erros para os alunos, e reaplicação da 

segunda avaliação, tendo em vista que os erros fossem sanados. 

 A pesquisa buscou propor estratégias de ensino para que os professores consigam de 

forma mais acessível, identificar os erros de seus alunos e ajudar a corrigi-los, para que esses 

erros não sejam levados para os anos seguintes. 

 Para tanto a pesquisa se iniciou com uma busca de como seria a melhor maneira de 

elaborar a avaliação para que nela estivessem contidas questões que mais tarde pudessem ser 

analisadas. Foram buscadas, também, formas de mostrar para os alunos os seus erros, 

evitando qualquer forma de constrangimento, mostrando para os mesmos a forma correta de 

se resolver cada questão. 

 A busca pela maneira de como o professor pode reconstruir o trabalho do aluno foi o 

que serviu de apoio para a elaboração das atividades avaliativas. 
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3.1.4 Procedimentos 

 

A pesquisa foi iniciada com a preparação da atividade avaliativa, contendo quatro 

partes referentes às operações fundamentais: adição; subtração; multiplicação; divisão. Para a 

construção dessa atividade avaliativa foram desenvolvidos exercícios e problemas com 

diferentes níveis de dificuldade. 

 A atividade avaliativa foi aplicada aos alunos na Sala de Apoio à Aprendizagem 

Matemática. Primeiramente foram entregues as questões referentes à adição; após o aluno 

resolver essas questões foram entregues as de subtração, em seguida as de multiplicação e, 

por último, as de divisão. Para a resolução da avaliação os alunos tiveram o tempo de quatro 

aulas, sendo cada aula de 50 minutos. 

 Após a realização das atividades pelos alunos, foi corrigida cada atividade avaliativa 

levando em conta cada erro cometido por cada aluno; esses erros foram tabulados, 

verificando-se quais deles eram cometidos mais vezes. Para a análise dos erros foi seguida a 

teoria dos campos conceituais de Vergnaud, que, segundo Moreira, é: 

uma teoria cognitivista neopiagetiana que pretende oferecer um referencial mais 

frutífero do que o piagetiano ao estudo do desenvolvimento cognitivo e da 

aprendizagem de competências complexas, particularmente aquelas implicadas nas 

ciências e na técnica, levando em conta os próprios conteúdos do conhecimento e a 

análise conceitual de seu domínio. (MOREIRA, p.8, 2002). 

 

 Com a análise dos erros, pôde-se, então, fazer uma classificação dos obstáculos 

apresentados por cada um. Essa classificação, feita a partir da concepção de Brousseau, 

apresenta-nos uma categorização de obstáculos, que são eles: obstáculos epistemológicos; 

obstáculos didáticos; obstáculos psicológicos e obstáculos ontogênicos. De acordo com 

Brousseau: 

 Um obstáculo é um “conhecimento” no sentido que lhe demos de “forma 

regular de considerar um conjunto de situações”. 

 Tal conhecimento dá resultados corretos ou vantagens observáveis em um 

determinado contexto, mas revela-se falso ou totalmente inadequado em um 

contexto novo ou mais amplo. 

 O conhecimento novo, verdadeiro ou válido sobre um contexto mais amplo não 

é determinado “de acordo com” o conhecimento anterior, mas em oposição a 

ele: utiliza outros pontos de vista, outros métodos, etc. Entre eles não existem 

relações “lógicas” evidentes que permitam desacreditar facilmente o erro 

antigo por meio de conhecimento novo. Ao contrário, a competição entre eles 

acontece no primeiro contexto. 

 Os conhecimentos aqui considerados não são construções pessoais variáveis, 

mas sim, respostas “universas” em contextos precisos. Portanto, surgem quase 

necessariamente na origem de um saber, seja ela histórica ou didática. 

(BROUSSEAU, p. 49, 2008). 
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 A partir dessa classificação, foi dado retorno aos alunos dos erros que cometeram, e de 

qual seria a maneira correta de resolver os exercícios; esse retorno foi bastante significativo, 

pois foi a partir dele que os alunos conseguiram superar seus erros, levando, assim, à 

reconstrução do conceito matemático das operações fundamentais. 

 Após esse retorno foi aplicada uma nova atividade avaliativa para os alunos, buscando 

que os erros cometidos na primeira atividade não fossem mais repetidos na segunda, tendo 

assim alcançado o objetivo da pesquisa. 

 

3.1.5 Atividade Avaliativa 

 

 A atividade avaliativa foi realizada não com o intuito de testar as habilidades dos 

alunos, mas, sim, para verificar se os objetivos do professor foram alcançados. Após a 

correção feita pela professora, e os erros e obstáculos serem analisados, a professora fez um 

retorno para os alunos, corrigindo os erros com eles, buscando com que cada aluno 

conseguisse perceber o seu erro e qual seria a maneira correta de resolver tal atividade. 

 Foi elaborada uma nova atividade avaliativa, agora com o intuito de sanar os erros 

cometidos pelos alunos; essa atividade avaliativa também era composta de quatro partes, 

sendo também cada uma de adição, subtração, multiplicação e divisão, contendo problemas e 

exercícios. 

 Para a elaboração das duas atividades avaliativas foi buscada a maneira mais adequada 

para que na correção, os erros pudessem ser identificados e depois serem comparados na 

segunda atividade avaliativa. 

 Fica claro que todo o processo só é completo com a realização das três partes: 

atividade avaliativa, retorno aos alunos e nova atividade avaliativa, pois só assim se tem o 

objetivo alcançado. 

 Para a análise dos resultados foram selecionados os erros mais cometidos pelos alunos 

na atividade avaliativa, tendo em vista que esse processo foi feito para cada questão da 

atividade de maneira individual; em seguida eles foram colocados em um quadro. No quadro 

1 temos um exemplo de como foi feito em cada questão. Esse quadro contém a questão 

trabalhada, o erro que foi cometido, e, em seguida, uma análise de qual tipo de obstáculo se 

encaixa nesse erro. Para todo o estudo dos obstáculos, foi utilizada a teoria de Brousseau, 
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apresentada por Almouloud, e os obstáculos apresentados por ele, sendo eles: Obstáculo 

epistemológico, obstáculo didático, obstáculo psicológico e obstáculo ontogênico. 

 

Quadro 1 - Análise de cada questão 

Questão 1 

Erro: 

Fonte: Própria 

 

3.1.6 Produto Educacional 

 

 Como a tecnologia está cada dia mais presente no cotidiano dos alunos, buscou-se, 

nesta pesquisa, elaborar um produto que o professor pudesse utilizar como material de apoio, 

mas que também chamasse a atenção dos alunos, mostrando, assim, que Matemática pode ser 

uma disciplina interessante e de possível entendimento, desmitificando, assim, a ideia de que 

Matemática é “difícil”. 

 Apresenta-se, então, como produto educacional desta pesquisa, um aplicativo gratuito 

para plataforma Android, elaborado pela pesquisadora: “Jogando com as quatro operações”, 

que está disponível no link 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fcsilva89.App_Joselba_001>.  

Esse material servirá como apoio para outros professores que desejem realizar a pesquisa com 

suas turmas. O aplicativo pode ser usado em celulares e tablets que possuem plataforma 

Android, facilitando, assim, o seu uso em sala de aula. 

 O aplicativo se apresenta de maneira a somar em sala de aula, pois, com ele, o 

professor pode, após ter trabalhado o conteúdo com seu aluno, utilizá-lo para resolução de 

atividades, facilitando, assim, a identificação dos erros que os alunos cometem. 

 Esse aplicativo traz todas as atividades avaliativas que foram realizadas na pesquisa, 

sendo o mesmo dividido em duas partes: 

 direcionada ao professor, contendo os tipos de obstáculos e a explicação de fácil 

entendimento de cada um, e, também, formas de como se pode identificar os erros; 

  já a outra parte contendo operações e problemas envolvendo conceitos fundamentais 

de Matemática, apresentando para o aluno uma mensagem de erro ou acerto em cada 

questão, será direcionada aos alunos. Nesta seção dez problemas são apresentados em 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_fcsilva89.App_Joselba_001
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forma de quiz, de forma a avaliar o conhecimento do aluno em relação às quatro 

operações básicas. 

 O aplicativo é uma ferramenta de grande auxílio ao professor em sala de aula, pois ele 

serve de material de apoio; cabe deixar claro que ele é apenas um auxílio ao professor, que, 

quando for utilizar dele, deve ter todo um planejamento e não apenas utilizá-lo por 

“brincadeira”. De acordo com Dias: 

A mediação de instrumentos, ferramentas ou artefatos, que naturalmente poderiam 

ser um dispositivo móvel, como o tablet, por exemplo, poderia desempenhar o papel 

dos meios pelos quais dirigimos operações internas psicológicas para resolver um 

problema. Essa linha de Vygotsky (1978), chamada de 1ª geração da TA, enfatizou a 

relação mais individualista da Teoria da Atividade (sujeito – artefato mediador – 

objeto) (DIAS, p. 18, 2014). 

 

 Quando um material de apoio é utilizado de maneira incorreta, ele acaba por perder 

seu objetivo, afinal o que seria para o aluno compreender que a Matemática formal também 

pode ser vista de maneira “divertida”, acaba sendo vista como “brincadeira”, fazendo com que 

o professor perca o controle da turma. De acordo com Almeida: 

O uso das ferramentas tecnológicas em excesso e de forma errônea pode atrapalhar o 

desempenho dos alunos. Por exemplo, o manuseio delas para buscar resultados 

resolvidos pode atrapalhar o raciocínio dos discentes e consequentemente, contribuir 

para o fracasso da aprendizagem matemática. Por isso, é de suma importância que 

aplicativos e sites, entre outros, tenham um acompanhamento por parte dos 

docentes. Para isso, necessitam os professores estar preparados para interagir com 

uma geração mais atualizada e mais informada, porque os modernos meios de 

comunicação, liderados pela Internet, permitem o acesso instantâneo à informação e 

os alunos têm mais facilidade para buscar conhecimento por meio da tecnologia 

colocada à sua disposição. (ALMEIDA, p.814, 2016). 

 

 Nos dias de hoje, o uso de tecnologia é ainda pouco praticado em sala de aula, devido 

a diversos fatores que dificultam esse uso, como falta de suporte nas escolas. Cabe lembrar 

que quando a tecnologia é utilizada ela deve estar ligada ao conteúdo que está sendo 

trabalhado, não apenas usá-la por usá-la. 

A escola parece estar ainda afastada desse mundo digital ou, como muitos autores 

têm reportado nos últimos anos, a tecnologia parece encontrar alguma dificuldade 

em entrar na sala de aula. Os motivos são vários e estão relacionados com diversos 

fatores, tanto em Portugal como no Brasil. As realidades diversas que compõem o 

mundo escolar nesses dois países revelam disparidades no que se refere à existência 

de recursos, por exemplo. Encontramos escolas bem equipadas e, ao mesmo tempo, 

escolas desprovidas de recursos ou com escassos meios tecnológicos. (DULLIUS, 

QUARTIERI, p.11, 2015). 

 

 É importante ressaltar que, no Paraná, é proibido o uso de celular em sala de aula, sem 

ser para uso pedagógico, portanto é importante que o professor apresente junto com a equipe 

pedagógica, o seu plano de trabalho docente (PTD), colocando o uso do celular e quais 
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conteúdos irá trabalhar, para assim evitar problemas na escola. A Lei 18118/2014 publicada 

no Diário Oficial Executivo do Estado do Paraná, nº. 9233 de 25 de junho de 2014:  

Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos/equipamentos eletrônicos em salas de 

aula para fins não pedagógicos no Estado do Paraná. 

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Proíbe o uso de qualquer tipo de aparelhos/equipamentos eletrônicos durante 

o horário de aulas nos estabelecimentos de educação de ensino fundamental e médio 

no Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A utilização dos aparelhos/equipamentos mencionados no caput 

deste artigo será permitida desde que para fins pedagógicos, sob orientação e 

supervisão do profissional de ensino. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Site do Palácio do Governo, em 24 de junho de 2014. (PARANÁ, p. 3, 2014). 

 

Assim, o uso de aplicativo vem para dar apoio ao professor; utilizando da tecnologia 

para conseguir prender a atenção do aluno e mostrando que a Matemática pode ser aprendida 

por todos, o professor pode usar a tecnologia a seu favor, conseguindo assim que seu aluno 

obtenha a aprendizagem desejada. 

 As figuras 4,5, 6 e 7 apresentadas abaixo são do aplicativo desenvolvido nesta 

pesquisa: 

Figura 3 - Tela inicial do aplicativo: “Jogando com as quatro operações” 

 

Fonte: Própria 

javascript:void(0);
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Figura 4 - Tela do menu do aplicativo: “Jogando com as quatro operações” 

 

Fonte: Própria 

 

Figura 5 - Tela do professor do  aplicativo: “Jogando com as quatro operações” 

 

Fonte: Própria 
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Figura 6 - Tela do aluno do aplicativo: “Jogando com as quatro operações” 

 

Fonte: Própria 

 

 Cabe ressaltar que, o aplicativo foi desenvolvido pelo Mestrando de Ensino de Ciência 

e Tecnologia Fernando Carneiro da Silva. 

 É importante esclarecer que o aplicativo não foi usado em sala de aula devido à falta 

de tempo para o desenvolvimento da atividade, porém todas as atividades presentes nele são 

as atividades aplicadas aos alunos nas atividades avaliativas. Sugere-se que, quando o 

professor for utilizar em sala de aula o aplicativo, ele solicite aos seus alunos que registrem 

suas respostas em uma folha e após a finalização entreguem ao professor, para que este possa 

fazer a análise dos erros. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para fazer a análise dos resultados primeiramente foi feita a análise dos erros 

cometidos pelos alunos na primeira atividade avaliativa. Nessa análise foram selecionados os 

erros que foram comuns entre os alunos e também os erros que foram individuais, de cada 

um. 

 A partir desta análise pôde-se notar que os obstáculos presentes nesta pesquisa são os 

obstáculos epistemológicos e os obstáculos didáticos; levando em conta o fato de a pesquisa 

ter sido desenvolvida em uma Sala de Apoio à Aprendizagem, os obstáculos ontogênicos e 

psicológicos seriam encontrados nas Salas de Recursos. 

 Já na segunda atividade avaliativa pôde-se notar que os erros dos alunos diminuíram, e 

que foram identificados apenas obstáculos epistemológicos, levando em conta que os erros 

identificados como obstáculos didáticos foram sanados com a correção da primeira atividade 

avaliativa. 

 A seguir apresentaremos as análises, dividindo-as em primeira atividade avaliativa e 

obstáculos epistemológicos e didáticos; em seguida a segunda atividade avaliativa classificada 

como obstáculos epistemológicos. 

 

4.1 ANÁLISE DOS ERROS 

 

 Desenvolveu-se uma análise sobre os erros cometidos pelos alunos na primeira 

atividade avaliativa, levando em conta os erros que foram cometidos repetidamente nas 

mesmas questões. Em seguida foi desenvolvida uma segunda atividade avaliativa, a partir dos 

erros já cometidos. A segunda atividade avaliativa continha questões referentes aos erros que 

os alunos haviam cometido na primeira, para que pudesse haver uma comparação, buscando 

saber se houve uma melhora significativa no número de acerto das questões. 

 Para a análise dos erros teve-se como apoio a tabela apresentada abaixo, que é uma 

readaptação feita por Cury (2015), a partir da tabela inicial apresentada por Borasi (BORASI, 

1996, apud CURY, p.39, 2015), Cury chama de “taxionomia de usos dos erros como 

trampolins para a pesquisa” (CURY, p.39, 2015). 
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Quadro 2 - Taxionomia de Borasi para o uso dos erros 

 Nível de discurso matemático 

Objetivos da 

aprendizagem 

Realização de uma 

tarefa matemática 

específica 

Compreensão de algum 

conteúdo técnico-

matemático 

Compreensão sobre a 

natureza da Matemática 

Remediação 

 

 

 

 

 

Descoberta 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

Análise de erros 

detectados, para 

compreender o que 

houve de errado e 

corrigir, de forma a 

realizar a tarefa com 

sucesso. 

 

Uso construtivo de 

erros no processo de 

resolução de um novo 

problema ou tarefa; 

monitoramento do 

trabalho de alguém, 

para identificar 

potenciais enganos. 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que geram 

pesquisas em novas 

direções e servem para 

desenvolver novas 

tarefas matemáticas. 

Análise de erros 

detectados, para 

esclarecer más 

interpretações de um 

conteúdo técnico-

matemático. 

 

Uso construtivo de 

erros ao aprender novos 

conceitos, regras, 

tópicos, etc. 

 

 

 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem 

levar a novas 

perspectivas sobre um 

conceito, regra ou 

tópico não contemplado 

no planejamento 

original. 

Análise de erros 

detectados, para 

esclarecer más 

interpretações sobre a 

natureza Matemática ou 

de conteúdos 

específicos. 

Uso construtivo de 

erros ao aprender sobre 

a natureza da 

Matemática ou de 

algum conteúdo 

matemático. 

 

 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem 

levar a insights e 

perspectivas 

inesperadas sobre a 

natureza da Matemática 

ou de algum conteúdo 

matemático. 

Fonte: CURY 2007, apud BORASI, 1996. 

 

 Nesta pesquisa foi seguido este quadro, levando em consideração o objetivo de 

aprendizagem de remediação, pois, primeiramente foi realizada a atividade avaliativa com os 

alunos, em seguida foram analisados os erros pela professora, para fazer um retorno para os 

alunos e assim a correção dos erros, para então aplicar uma nova atividade avaliativa. 

 Cabe ressaltar que o importante na análise não é o erro do aluno, e, sim, o que o leva a 

cometer tal erro, tentando, assim, encontrar um meio de ajudá-lo a corrigir. De acordo com 

Cury: 
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Na análise das respostas dos alunos, o importante não é o acerto ou erro em si- que 

são pontuados em uma prova de avaliação da aprendizagem, mas as formas de se 

apropriar de um determinado conhecimento, que emergem na produção escrita e que 

podem evidenciar dificuldade de aprendizagem. (CURY, p. 65, 2015). 

 

 Esta pesquisa apoia-se também na análise de conteúdo de Bardin (2011), que divide a 

análise em três etapas: a descrição do texto é a primeira etapa; a interpretação, que é a última 

etapa; e a inferência, que é a fase intermediária para a análise. Segundo Bardin: 

Se a descrição (a enumeração das características do texto, resumida após tratamento) 

é a primeira etapa necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas 

características) é a última fase, a inferência é o procedimento intermediário, que vem 

permitir a passagem, explícita e controlada, de uma à outra. (BARDIN, p.36, 2011). 

 

 Para a análise, tem-se duas atividades avaliativas que foram aplicadas aos alunos: a 

primeira atividade avaliativa (anexo 1) aplicada apresentava questões de operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão e também problemas referentes às mesmas operações; já a 

segunda atividade avaliativa (anexo 2) continha também questões de operações e problemas 

de adição, subtração, multiplicação e divisão, mas, agora, referentes aos erros que os alunos 

cometeram na primeira. 

 Apresentam-se, agora, os principais erros cometidos pelos alunos, e, cabe ressaltar que 

como alguns erros acabam se repetindo, foi feita uma lista dos erros mais cometidos, e 

apresentado em uma tabela um exemplo de cada erro. 

 Cabe salientar que esses erros estão classificados em obstáculos epistemológicos e 

obstáculos didáticos. Nesta pesquisa não são classificados erros como obstáculos psicológicos 

ou obstáculos ontogênicos, pois, esses obstáculos podem ser encontrados em alunos que 

apresentam laudos, e esses alunos estão matriculados em salas de recursos e não em salas de 

apoio à aprendizagem que foi a pesquisada. Apresentaremos nas próximas seções os erros que 

mais se repetiram na resolução das atividades, de acordo com cada operação. 

As atividades avaliativas foram resolvidas por 13 alunos, e durante a correção e 

análise dos resultados notou-se que os erros acabam se repetindo, algumas vezes em questões 

diferentes, mas os erros cometidos são os mesmos. Portanto, apresentam-se aqui alguns 

exemplos que representam os erros mais comuns. 

 Cabe ressaltar que estão sendo analisados os erros mais comuns de maneira geral, e 

não analisando aluno por aluno. 
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4.1.1 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Adição  

 

Na primeira atividade de adição foram identificados entre os alunos alguns erros 

comuns, classificados como obstáculos epistemológicos. Os erros encontrados foram: Na 

questão 4, alternativa a, apresentou-se um erro referente a contagem, quando o aluno esquece 

de somar o número um acrescentado na ordem das dezenas; Na questão 4, alternativa b, o erro 

apresentado foi também dificuldade de contagem, mas nesse caso não havia sido acrescentado 

número. No quadro 3 apresentam-se exemplos referentes a esses erros. 

 

Quadro 3 - Análise da primeira atividade de adição - obstáculo epistemológico 

Questão 4 (letra a) 

Erro 1: 

 

Questão 4( letra b) 

Erro 2: 

 

Fonte: Própria 

 

 É importante, na análise dos erros, não observar apenas a resposta apresentada pelo 

aluno, mas também o processo de resolução da questão, pois assim se pode identificar se o 

erro cometido foi um obstáculo epistemológico (o aluno sabe a operação que deve resolver 

mas apresenta uma falha na resolução) ou obstáculo didático (o aluno pode apresentar falhas 

na interpretação do problema). Fazendo a análise do todo, o professor consegue identificar 

qual é o erro que o aluno está cometendo e assim, fica mais fácil a correção. Segundo Ramos: 
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O psicólogo russo Krutetskii (apud CURY, 2008) mostra em seu trabalho a 

importância de se analisar o processo e não apenas o produto. Como exemplificado 

pelo autor, não se deve avaliar somente a alternativa assinalada em uma questão de 

múltipla escolha ou o resultado apresentado em uma questão aberta; é necessário 

também analisar o raciocínio apresentado durante o processo de resolução da 

questão. Analisando o processo dessa maneira, é possível perceber as habilidades 

matemáticas dos estudantes, além das dificuldades por eles apresentadas. O 

pesquisador afirma também que, nessa forma de análise, podem-se questionar os 

estudantes sobre os erros cometidos e ajudá-los na reconstrução do conhecimento. 

(RAMOS, p.135, 2015). 

 

 Quando o professor consegue fazer essa análise mais detalhada das resoluções das 

questões de seus alunos, ele consegue auxiliar seu aluno na reconstrução do conhecimento 

sobre determinado assunto. 

 

4.1.2 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Subtração  

 

Na primeira atividade de subtração, os erros referentes aos obstáculos epistemológicos 

repetiram-se entre a maioria dos alunos. Os erros cometidos foram: Na questão 2 o erro 

comumente identificado foi o do empréstimo do zero, onde os alunos simplesmente 

desconhecem o método para quando precisam emprestar do zero; Já no erro 4, o empréstimo é 

feito de um número qualquer, e mesmo não sendo necessário, o aluno não consegue fazer a 

subtração; No erro 5, o aluno sabe a operação que deve realizar, mas apresenta uma 

dificuldade de contagem na ordem das unidades. No quadro 4, são apresentados exemplos 

referentes a esses erros. 

 

Quadro 4 - Análise da primeira atividade de subtração - obstáculo epistemológico 

Questão 2 

Erro 3: 

 

continua.. 
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continuação… 

Questão1 

Erro: 4 

 

Questão 4 (letra a) 

Erro 5: 

 

Fonte própria 

 

Nestes erros, pode-se notar que o aluno sabe a operação que deve resolver, mas ele 

apresenta uma falha na compreensão de alguns algarismos e de seus valores. De acordo com 

Mendes: 

A categoria estrutura do número diz respeito ao erro devido à não-compreensão da 

estrutura do número, agrupando o posicionamento que gera nos procedimentos 

operativos. A origem do erro não está na operação em si, mas na estrutura do 

número compreendida pelo aluno. Pode ser fruto da incompreensão ou significação 

da estrutura decimal, o que pode redundar em erros nos procedimentos operativos. 

(MENDES, p.55, 2007). 

 

Assim, esses erros não são considerados erros operatórios, mas sim erros da estrutura 

do número, quando o aluno apresenta uma falha na compreensão do valor numérico. 

 

4.1.3 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Multiplicação  

 

Na realização da primeira atividade avaliativa de multiplicação, foram identificados 

obstáculos epistemológicos. Os erros cometidos foram: no erro 6 da questão 4, alternativa c, o 
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erro cometido foi de dificuldade de contagem, mas também se nota que o aluno não conseguiu 

realizar a multiplicação quando um dos fatores é um número da ordem das dezenas; Já no erro 

7, identifica-se um erro onde o aluno acaba utilizando da adição para resolver. No quadro 5 

apresentam-se os erros citados. 

 

Quadro 5 - Análise da primeira atividade de multiplicação - obstáculo epistemológico 

Questão 4 (letra c) 

Erro 6: 

 

Questão1 

Erro 7: 

 

Fonte: Própria 

 

 É comum que os alunos apresentem um certo “medo” em resolver uma questão 

matemática, e isso dificulta o seu raciocínio; assim, na análise dos erros o professor deve 

identificar se o aluno não sabe como resolver a operação ou se apresentou uma determinada 

falha na resolução. De acordo com Berti e Carvalho: 

Seguir as pistas que os erros vão deixando pelo caminho, possibilita identificá-los; 

discutir a coerência da estratégia adotada; se ocorreu por simples distração, medo, 

ou dificuldade de raciocinar; se o aluno raciocina corretamente, mas não 

compreende as regras algorítmicas; se apenas segue o modelo; ou ainda, se faz 

análise do resultado confrontando-o com a situação proposta. (BERTI e 

CARVALHO, p.6, 2007). 
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 Fazendo essa análise e identificando o erro, o professor consegue, então, buscar 

reconstruir o conceito em que seu aluno apresentou a falha. 

 

4.1.4 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Divisão  

 

 Durante a correção da primeira atividade avaliativa de divisão, foram identificados 

erros referentes aos obstáculos epistemológicos. Os erros cometidos foram: na questão 2, o 

erro 8 é referente à dificuldade na contagem, onde o aluno sabe a operação que deve realizar, 

mas apresenta uma falha na hora da contagem; no erro 9  da questão 3, alternativa a, o erro 

cometido é de dificuldade quando o dividendo apresenta o zero, nota-se que o aluno sabe 

como deve proceder em uma divisão, mas quando se depara com o zero apresenta uma falha. 

No quadro 6, apresentam-se exemplos desses erros comentados acima. 

 

Quadro 6 - Análise da primeira atividade de divisão - obstáculo epistemológico 

Questão 2 

Erro 8: 

 

Questão 3 (letra a) 

Erro 9: 

 

Fonte: Própria 

 

 Cabe ressaltar que o aluno que apresentou um erro em uma determinada operação 

muitas vezes não apresenta em outras, pois o seu conhecimento se tornou falho naquele 

determinado momento. Segundo Luz: 
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O professor que assume esse papel de “desempacotador” pode perceber nitidamente 

que algumas crianças manejam perfeitamente bem uma atividade e mal outra, ambas 

exigindo um raciocínio bastante semelhante. A partir da análise será possível 

perceber que muitas vezes o que para a maioria dos adultos é matematicamente 

equivalente, para o aluno que tem uma aprendizagem ou uma concepção superficial 

e mecânica não é um raciocínio equivalente e muitas vezes o contrário, muito 

complexo. Sendo assim, como professor, deve-se prestar muita atenção aos erros e 

às dificuldades dos alunos. (LUZ, p.5, 2008). 

 

 Para fazer a análise detalhada do erro, o professor deve prestar bastante atenção nas 

resoluções das questões e não apenas olhar para o resultado, pois só assim ele conseguirá 

identificar onde seu aluno está cometendo uma falha de conhecimento. 

 

4.1.5 Primeira atividade avaliativa: Erros didáticos cometidos na adição  

 

 Também na primeira atividade avaliativa de adição foram identificados erros 

referentes ao obstáculo didático. Os erros mais comumente identificados foram: na questão 2, 

o erro 10 é referente à dificuldade de interpretação, pois a questão apresentada era da 

operação de adição e o aluno acaba resolvendo como sendo de subtração; no quadro 7 

apresenta-se esse exemplo. 

 

Quadro 7 - Análise da primeira atividade de adição - obstáculo didático 

Questão 2 

Erro 10: 

 

Fonte: Própria 

 

 Nos obstáculos didáticos, os alunos apresentam bastante dificuldade de interpretação 

dos problemas, não conseguindo identificar qual operação devem resolver em determinado 

problema.  

Consideramos que certos entraves que surgem durante a resolução de problemas 

estão ligados à decodificação de termos matemáticos específicos que aparecem em 

seus enunciados. Estes termos específicos tornam-se dificuldades pelo fato de não 

possibilitarem a interação entre o aluno (leitor) e texto, por não fazerem parte do 

cotidiano dos alunos. Além disso, alguns termos apresentam duplos significados, um 

na matemática e outro no cotidiano, como por exemplo: total, diferença, volume, 

entre outros. (LOPES e KATO, p. 5, 2011). 
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 Algumas dificuldades apresentadas pelos alunos, podem derivar do fato de o aluno não 

conseguir entender a escrita matemática, assim levando à dificuldade na interpretação de 

problemas matemáticos. 

 

4.1.6 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Didáticos Cometidos Na Subtração  

 

 Na primeira atividade avaliativa de subtração, também foram identificados erros 

referentes ao obstáculo didático. Os identificados foram: na questão 2 o erro 11 é referente à 

dificuldade de interpretação, quando a questão apresentada ao aluno se referia à subtração, e o 

aluno a identificou como sendo de adição; o erro encontra-se como exemplo no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Análise da primeira atividade de subtração - obstáculo didático 

Questão 2 

Erro 11: 

 

Fonte: Própria 

 

 Nota-se que o aluno sabe resolver operações, mas apresenta dificuldade na 

interpretação do problema, não sabendo, assim, qual operação ele deve resolver. Segundo 

Leite: 

A descoberta do para quê das coisas, é a força movedora que impulsiona o ato da 

busca. O ato da busca, na inquietação e na angústia causadas pela impaciência, 

dúvidas, dá-se nos atos da consciência que processa o percebido na percepção, 

abarcando o pano de fundo que se mostra em harmonia com o intencionado. 

(LEITE, p.23, 2009). 

 

 É importante que o aluno entenda o motivo por que ele precisa ler com calma um 

problema, para assim ele se sentir motivado a resolver, e, caso chegue a uma resposta absurda 

saiba, que sua resolução está errada. 

 

 

 

 



62 
 

4.1.7 Primeira atividade avaliativa: Erros didáticos cometidos na multiplicação  

 

Na primeira atividade avaliativa de multiplicação foram identificados erros referentes 

ao obstáculo didático, O erro cometido foi: na questão 2, o erro 12 foi de dificuldade de 

interpretação, pois a questão apresentava uma operação de multiplicação e o aluno a 

interpretou com sendo de adição. No quadro 9 apresenta-se um exemplo desse erro. 

 

Quadro 9 - Análise da primeira atividade de multiplicação - obstáculo didático 

Questão 2 

Erro 12: 

 

Fonte: Própria 
 

A dificuldade da interpretação do problema muitas vezes ocorre pelo fato de o aluno 

não se sentir motivado a resolver. Quando o aluno se interessa pelo que está resolvendo ele irá 

resolver com mais facilidade e, assim, as falhas se tornam poucas. De acordo com Pais: 

Essa valorização didática do problema fundamenta-se na crença de que seja 

possível, mesmo através de uma modesta solução, o aluno sentir uma verdadeira 

motivação pela busca do conhecimento. O trabalho com a resolução de problemas 

redefine, assim, os valores educativos da educação matemática. (PAIS, p. 32, 2012)  

 

  O aluno motivado busca sempre observar se suas respostas estão coerentes com o 

problema proposto, evitando, assim, grandes falhas, e também respostas absurdas. 

 

4.1.8 Primeira Atividade Avaliativa: Erros Didáticos Cometidos Na Divisão  

 

 Durante a correção da primeira atividade avaliativa de divisão, foram notados, 

também, erros referentes ao obstáculo didático. O erro cometido foi na questão 1, erro 13, 

referente à dificuldade de interpretação, quando o aluno resolve uma questão referente à 

divisão e ele resolve como sendo de adição. No quadro 10 apresenta-se esse exemplo. 
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Quadro 10 - Análise da atividade de divisão- obstáculo didático 

Questão 1 

Erro 13: 

 

Fonte: Própria 

 

 Nota-se que a maioria dos alunos, quando apresentam dúvidas sobre qual operação 

devem utilizar para a resolução, optam por utilizar a operação da adição para essa resolução. 

De acordo com Silva: 

Assim, os algoritmos, instrumentos desenvolvidos para tornar o cálculo escrito mais 

simples e rápido, eram executados de forma mecanizada. A sua utilização seguindo 

regras prontas contribui apenas para tornar o aluno passivo e desinteressado, 

afastando-o da real construção de seus conhecimentos matemáticos. (SILVA, p.48, 

2015). 

 

 Observando cada erro cometido pelos alunos, nota-se que tais repetem nas atividades, 

sendo a maioria desses erros classificados como obstáculos epistemológicos; para que esses 

erros fossem sanados, a pesquisadora retornou a eles corrigindo-os com seus alunos, para que, 

na segunda atividade avaliativa, eles não se repetissem.  

Em seguida foi elaborada uma segunda atividade contendo questões referentes aos 

erros que os alunos cometeram na primeira atividade, visando reconhecer se houve uma 

aprendizagem e se os objetivos foram alcançados. Em seguida são apresentados os erros mais 

comuns cometidos na segunda atividade avaliativa:  

 

4.1.9 Segunda Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Adição 

 

 Na correção da segunda atividade avaliativa de adição, também foram identificados 

erros referentes ao obstáculo epistemológico. Os erros cometidos foram: na questão 2, 

alternativa c, o erro 14 é referente à dificuldade de contagem, pois nota-se que o aluno sabe 

como resolver a operação, mas apresenta uma falha na ordem dos milhares; Já no erro 15 da 
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questão 2, alternativa a, o erro cometido é quando o número um é acrescentado na ordem das 

centenas e o aluno acaba adicionando um número a mais. O quadro 11 apresenta esses 

exemplos. 

 

Quadro 11 - Análise da segunda atividade de adição - obstáculo epistemológico 

Questão 2 (letra c) 

Erro 14: 

 

Questão 2 (letra a) 

Erro 15: 

 

Fonte: Própria 

 

 Os erros aqui apresentados mostram que o aluno sabe como deve resolver uma 

operação de adição, mas o seu conhecimento se torna falho por um momento, levando-o a 

cometer o erro. Esse erro pode revelar que o aluno acaba esquecendo o sistema numérico e a 

posição do algarismo no sistema de contagem. Segundo Nunes, Carraher e Schilemann: 

No entanto, os números têm significado independentemente de representarem 

quantidades específicas, simplesmente em consequência de sua definição no sistema 

numérico do qual fazem parte. Cinco é um número maior do que dois, 

independentemente de seu uso para representar uma quantidade de frutas, ou 

dinheiro ou o tamanho de objetos em centímetros. Cinco é um número maior do que 

dois devido à sua posição no sistema de contagem. (NUNES, CARRAHER E 

SCHILEMANN, p. 9, 2011). 
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 Assim, pode-se dizer que o aluno precisa compreender primeiramente o 

posicionamento do número no sistema numérico, para então ele conseguir resolver uma 

operação de adição. 

 

4.1.10 Segunda Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Subtração  

 

 Na segunda atividade avaliativa de subtração, foram identificados erros referentes ao 

obstáculo epistemológico. Os erros cometidos foram: na questão 1 o erro 16 é referente ao 

empréstimo do zero, pois o aluno apresenta uma falha na ordem das unidades;  na questão 2, 

alternativa b, o erro 17 também revela a dificuldade de empréstimo do zero e também de 

outros números. Na questão 2, alternativa c, o erro 18 é de dificuldade de contagem, pois o 

aluno apresenta que sabe como resolver a operação, mas apresenta uma falha de contagem. 

No quadro 12 são apresentados exemplos referentes a esses erros. 

 

Quadro 12 - Análise da segunda atividade de subtração - obstáculo epistemológico 

Erro 16: 

 

Questão 2 (letra b) 

Erro 17: 

 

continua… 
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continuação… 

Questão 2 (letra c) 

Erro 18: 

 

Fonte: Própria 

 

Os erros apresentados na subtração são recorrentes ao empréstimo; os alunos sabem 

que devem emprestar, mas apresentam uma falha na hora da resolução. Segundo Zatti, 

Agranionih e Enricone: 

Erros no “empréstimo”: Refere-se aos erros cometidos ao efetuar uma operação de 

subtração em que se faz necessário “pedir emprestado”, termo normalmente usado 

nas escolas para nomear o valor a ser subtraído de uma ordem superior equivalente a 

dez unidades na ordem inferior, a serem acrescidas aos valores nela já existentes. 

(ZATTI, AGRANIONIH E ENRICONE, p.120, 2010) 

 

 

 Nota-se que a grande dificuldade na subtração, ocorre quando o aluno se depara com 

um número a ser subtraído de ordem superior ao número existente, levando assim a esses 

erros comumente encontrados. 

  

4.1.11 Segunda Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Multiplicação  

 

 Na segunda atividade avaliativa de multiplicação são apresentados erros referentes ao 

obstáculo epistemológico. Os erros cometidos pelos alunos foram: na questão 1 e 2 alternativa 

a,  o erro cometido é de dificuldade de contagem (erros 19 e 20). Os alunos apresentam uma 

falha na tabuada; já na questão 2, alternativa c, o erro 21 apresenta dificuldade na 

multiplicação quando no segundo fator se apresenta um número a partir de dezenas de 

milhares. No quadro 13 apresentam-se exemplos dos erros. 

 

 



67 
 

Quadro 13 - Análise da atividade de multiplicação - obstáculo epistemológico 

Questão 1 

Erro 19: 

 

Questão2 (letra a) 

Erro 20: 

 

Questão 2 (letra c) 

Erro 21: 

 

Fonte: Própria 

 

 Os erros apresentados mostram a dificuldade na multiplicação, sendo inclusive na 

forma como a operação é organizada. A análise dos erros ajuda para que o professor veja onde 

seu aluno está com dificuldade, não para julgar seu erro, mas, sim, para buscar corrigi-lo. De 

acordo com Teixeira: 

Atualmente, a análise de erros, como forma de investigação dos problemas 

relacionados ao ensino e aprendizagem escolar de matemática, tem contribuído de 

forma significativa para compreender a natureza dos erros produzidos. Na realidade, 

muito recentemente os erros deixaram de ser vistos como algo negativo a ser evitado 

a todo custo. (TEIXEIRA, p.2, 2004). 
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 Essa análise dos erros o professor não deve fazer apenas por fazer, ele deve buscar 

encontrar formas para corrigir os erros que o aluno vem cometendo, como, por exemplo, nos 

erros citados acima, o professor pode trabalhar com seu aluno a forma correta de resolver uma 

multiplicação. 

 

4.1.12 Segunda Atividade Avaliativa: Erros Epistemológicos Cometidos Na Divisão  

 

 Também na segunda atividade avaliativa de divisão, foram identificados erros 

referentes ao obstáculo epistemológico. Os erros mais comumente identificados foram: na 

questão 2, alternativa b, o erro 22 é de dificuldade quando o dividendo apresenta o zero; já na 

questão 1 o erro 23 é referente à dificuldade de contagem; no quadro 14 apresentam-se 

exemplos referentes a esses erros. 

Quadro 14 - Análise da atividade de divisão - obstáculo epistemológico 

Questão 2 (letra b) 

Erro 22: 

 

Questão 1 

Erro 23: 

 

Fonte: Própria 



69 
 

 Os erros aqui apresentados na atividade de divisão mostram que os alunos apresentam 

dificuldade na interpretação do algoritmo, pois eles sabem como resolver uma operação de 

divisão, mas apresentam uma falha com relação ao algoritmo. Segundo Benvenutti: 

[...] os algoritmos são utilizados de maneira isolada de seu contexto, dificultando, 

assim, o entendimento dos alunos acerca do conceito de divisão. Geralmente, eles 

resolvem os problemas usando os algoritmos e retirando os dados numéricos dos 

enunciados, sem compreender como chegaram àquele resultado, pois não sabem o 

que os algarismos e os termos dos algoritmos representam. (BENVENUTTI, p.8, 

2008). 

 

Cabe ressaltar que na segunda atividade avaliativa não foram identificado obstáculos 

didáticos. 

 Apresentam-se agora, alguns gráficos, comparando as quantidades de erros cometidos 

na primeira atividade avaliativa e os cometidos na segunda atividade avaliativa. Os gráficos 2, 

3, 4 e 5 apresentam os erros que foram classificados como obstáculos epistemológicos. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de erros em cada atividade avaliativa 

 

Fonte: Própria 
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Gráfico 3 - Atividade de subtração - Obstáculos epistemológicos 

 

Fonte: Própria 

 

Gráfico 4 - Atividade de multiplicação - Obstáculos epistemológicos 

 

Fonte própria 

 

Gráfico 5 - Atividade de divisão - Obstáculos epistemológicos 

 

Fonte: Própria 
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 Pode-se notar que houve uma melhora significativa na quantidade de acertos, deixando 

claro, assim, que quando o professor trabalha com seus alunos os erros que eles cometem, 

podem sim ser corrigidos e assim proporcionar uma real aprendizagem. Assim o aluno 

percebe também que ele pode, sim, entender Matemática e resolver problemas, tendo então 

mais interesse nas aulas, o que acaba por facilitar o trabalho do professor, pois um aluno 

interessado em aprender consegue alcançar os objetivos da aprendizagem. 

 Os obstáculos didáticos serão apresentados a seguir em forma de tabelas, pois o erro 

mais comum cometido foi a dificuldade na interpretação, tornando assim não viável a 

utilização de gráficos. 

 

 Tabela 1 - Atividade de adição - Obstáculos didáticos 

 Atividade de adição- Obstáculo didático 

 1ª atividade 2ª atividade 

Dificuldade de interpretação 11 0 

Fonte: Própria 

 

Tabela 2 - Atividade de subtração - Obstáculos didáticos 

Atividade de subtração- Obstáculo didático 

 1ª atividade 2ª atividade 

Dificuldade de interpretação 12 0 

Fonte: Própria 

 

Tabela 3 - Atividade de multiplicação - Obstáculos didáticos 

Atividade de multiplicação- Obstáculo didático 

 1ª atividade 2ª atividade 

Dificuldade de interpretação 16 1 

Fonte: Própria 

 

Tabela 4 - Atividade de divisão - Obstáculos didáticos 

Atividade de divisão- Obstáculo didático 

 1ª atividade 2ª atividade 

Dificuldade de interpretação 25 1 

Fonte: Própria 
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 Nota-se que, a correção dos erros classificados como obstáculos epistemológicos, 

alcançou quase 100% de aprendizagem, pois quase não houve erros cometidos na segunda 

atividade avaliativa, deixando evidente que é sim, de grande valia, que o professor faça a 

correção dos erros com seus alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 Como é comum, o professor de Matemática se depara com diversas dificuldades 

apresentadas por seus alunos. Muitos professores se perguntam: por que os alunos cometem 

tantos erros? Buscando responder essa pergunta, notou-se que os erros muitas vezes são 

referentes às operações fundamentais da Matemática. 

 Para a resolução de todos os conteúdos matemáticos, faz-se necessário que o aluno 

tenha compreendido os conceitos das operações fundamentais, pois todo conteúdo depende 

dessas operações. Assim, percebeu-se que algo devia ser feito para buscar sanar essas 

dificuldades. 

 Quando o professor consegue sanar a dificuldade do aluno com as operações 

fundamentais, ele está se realizando, pois a compreensão de todos os outros conteúdos do 

ensino fundamental e ensino médio ocorrerá de maneira fácil. 

 Para que os objetivos desta pesquisa fossem alcançados, fez-se necessário que a 

pesquisadora buscasse formas para trabalhar com seus alunos da Sala de Apoio, buscando 

identificar erros mais comuns cometidos por eles nas operações matemáticas, e também um 

meio para sanar esses erros. 

 Assim, para dar início a esta pesquisa, foi preciso buscar uma problemática que 

delineasse a metodologia de toda a pesquisa. 

 A problemática lançada nesta pesquisa foi: Como o professor pode, a partir dos erros 

e obtáculos de seus alunos do 6º ano, reconstruir o conceito matemático sobre as operações 

fundamentais da Matemática?. Com as análises dos resultados pode-se responder essa 

pergunta. 

 Para que a problemática fosse respondida, fez-se necessária a aplicação de duas 

atividades avaliativas, sendo corrigida a primeira atividade, classificados os erros em 

obstáculos epistemológicos e obstáculos didáticos, para que então fosse elaborada a segunda 

atividade. 

 Como na correção da primeira atividade, foram encontrados muitos erros repetidos por 

diversos alunos, e a maioria desses erros foram classificados como obstáculos 

epistemológicos, pode-se dizer, então, que os alunos muitas vezes trazem consigo para a sala 
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de aula uma opinião já formada sobre determinados conteúdos matemáticos, para sala de aula, 

o que acaba dificultando o trabalho do professor. Mas, quando o professor passa a dar anteção 

a esses erros e não apenas julgá-los ele consegue que seus alunos obtenham uma boa 

aprendizagem. 

 A grande dificuldade encontrada pelos professores de Matemática é conseguir quebrar 

a barreira entre o aluno e a disciplina, e o professor só vai conseguir isso, a partir do momento 

em que ele se aproxima do seu aluno, tentanto verificar por que ele vem cometendo tal erro e 

não apenas o julgando e deixando seu erro de lado. 

 É cômodo apenas falar que o aluno não sabe Matemática, mas é preciso se apoiar nos 

erros, verificando que o erro nada mais é do que uma falha na aprendizagem, e se essa 

aprendizagem não for corrigida a tempo ela será levada por toda a vida do aluno. Quando essa 

falha é corrigida no 6º ano, o aluno perceberá que Matemática não é algo impossível de se 

resolver, e que ele é capaz de aprender. 

 Comenta-se muito que a qualidade de ensino está decaindo, e que os índices nas 

provas que analisam o desempenho da educação nacional está baixo, como já citado  nos 

capítulos anteriores, mas muitos professores acabam se acomodando, achando que nada pode 

ser feito. Mas é muito mais fácil buscar uma melhora de ensino na base, como se buscou nesta 

pesquisa, trabalhando com alunos de 6º ano, antes que os erros aumentem e que se tornem 

cada vez mais difíceis de correção. 

 Quando um erro é corrigido no 6º ano, ele não é carregado pelo aluno por todos os 

outros anos de ensino. 

 Por isso é tão importante que o professor faça o retorno das atividades com seus 

alunos, verificando cada erro, buscando corrigi-los, para que na próxima atividade o aluno 

venha a acertar. Afinal, quando o professor apenas apresenta uma nota para o aluno, ele não 

sabe onde seu conhecimento foi falho, ele não terá como tentar acertar na próxima vez que for 

avaliado. 

 O professor pode acabar achando que é “perda de tempo” fazer a correção da prova 

com seus alunos antes de aplicar uma recuperação, mas, se ele não fizer esse retorno para seus 

alunos, como ele espera que eles melhorem seu desempenho na recuperação? É muito 

importante que o professor retorne para seus alunos os erros buscando corrigi-los. 

Com a aplicação das duas atividades avaliativas nesta pesquisa, o resultado foi que, na 

primeira houve um grande número de erros classificados como obstáculos epistemológicos, e 

alguns também classificados como obstáculos didáticos, mas, a partir da correção de cada 
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questão com os alunos, na aplicação da segunda atividade avaliativa notou-se que os erros 

diminuiram muito, e que se alcançou o objetivo desta pesquisa. 

 O produto educacional desta pesquisa foi desenvolvido na plataforma MIT App 

Inventor2 para utilização em aplicativos Android. Para que esse aplicativo possa ser 

amplamente utilizado está disponível na Play Store do Google uma versão gratuita e já testada 

por professores e alunos. A compatibilidade do aplivativo tem alcance, até a data de 

lançamento da versão 1.4, de 15 629 dispositivos para instalação.  

Esse produto vem para somar com os resultados obtidos, pois como ele é um 

aplicativo de fácil acesso, poderá ser uma ferramenta de auxílio para as escolas que têm sala 

de apoio e também para uso em sala de aula regular. Cabe aos professores de Matemática 

buscar ferramentas digitais que possam melhorar o ensino, tornando as aulas atrativas para os 

alunos, e facilitando o processo de ensino e aprendizagem, podendo, assim, identificar os 

erros dos alunos, na sala de aula, com a facilidade de poder fazer o retorno para seu aluno no 

próprio momento das resoluções da atividade. 

A utilização desse produto educacional, nos dias de hoje, tempo em os alunos estão 

cercados pela tecnologia, vem como um material de apoio para o professor tornar suas aulas 

atrativas, buscando, assim, quebrar a visão que muitos alunos trazem da Matemática, julgada  

como uma disciplina “chata” ou “difícil”. 

Pode-se concluir que quando o professor mostra interesse em buscar o porquê dos 

erros que seus alunos cometem, e tenta de alguma forma corrigi-los, consegue melhorar a 

qualidade das suas aulas, e, com a utilização do aplicativo, o professor pode, de forma lúdica 

trabalhar as mesmas questões da atividade avaliativa, para assim observar se alcançou seu 

objetivo. 

Portanto, pode-se notar que, com empenho do professor em buscar novas formas de 

trabalhar com seus alunos, verificando seus erros e não apenas julgando seus alunos por 

cometê-los, a Matemática pode ser compreendida de forma mais fácil; e, com a utilização do 

aplicativo, o professor pode ter um material de apoio para suas aulas, sempre visando 

contribuir para a melhoria da educação, e buscando que seus alunos sintam interesse pelo que 

está sendo apresentado em sala de aula, vendo sentido no que está aprendendo. 
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5.2 CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Nesta pesquisa, foram analisados os erros de forma geral, classificando os mais 

comuns entre os alunos, alcançando assim os objetivos que foram definidos para esta 

pesquisa. Mas como pesquisa futura, pode-se analisar cada erro individulamente de cada 

aluno, buscando a fundo o motivo por que cada aluno cometeu este ou quele erro fazendo uma 

análise mais detalhada de cada um. 

 Para essa análise mais detalhada, pode-se ainda usar como apoio o referencial teórico 

disponibilizado por Cury, que nos apresenta diversas formas de analisar erros, levando em 

consideração cada aluno. 

 Sugere-se também, que seja feito o uso do aplicativo, para que a análise seja feita a 

partir dele, para tanto, o professor pode solicitar a seus alunos que quando forem jogar no 

aplicativo, tenham em mãos uma folha de papel para anotar suas respostas, e após a conclusão 

entreguem ao professor, para que este possa fazer a análise de quais erros foram cometidos. 

 É de grande valia que o professor consiga trabalhar com o erro de cada aluno de forma 

individual, e que se consiga assim fazer uma análise detalhada para ser apresentada em uma 

pesquisa. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Informação geral: O assentimento informado para a criança/adolescente não substitui a 

necessidade de consentimento informado dos pais ou guardiãs. O assentimento assinado pela 

criança demonstra a sua cooperação na pesquisa. 

 

Título do Projeto: O ESTUDO DE ERROS E OBSTÁCULOS COMETIDOS POR 

ALUNOS DE 6º ANO DE SALA DE APOIO DE MATEMÁTICA NAS OPERAÇÕES 

FUNDAMENTAIS 

Investigador: Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da Silva 

 

Local da Pesquisa: Escola Estadual Professor Iolando Taques Fonseca. 

 

Endereço: Av. Monteiro Lobato, Km 04. Ponta Grossa – PR. CEP: 84.016-210. 

 

 

O que significa assentimento?  

 

O assentimento significa que você concorda em fazer parte de um grupo de adolescentes, da 

sua faixa de idade, para participar de uma pesquisa. Serão respeitados seus direitos e você 

receberá todas as informações por mais simples que possam parecer. 

Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao 

responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou 

informação que você não entenda claramente. 

Informação ao sujeito da pesquisa:  

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de ensino. 

Esta pesquisa parte de uma coleta de dados das atividades avaliativas, análise e interpretação 

dos mesmos, para em seguida uma confecção de um material pedagógico. Os dados utilizados 

não serão identificados.  

Fica claro que sua participação é voluntária nesta pesquisa, se você opte por não participar, 

não terá nenhum prejuízo ou represálias. 

Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

Como participante da pesquisa, você pode a qualquer momento deixar o estudo, sem nenhum 

prejuízo.   
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Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja de 

seu interesse: 

(  ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio:___________________) 

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa 

 

 

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA:  

 

 Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes 

descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar, e que posso 

interromper a minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. Eu concordo que 

os dados coletados para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  

 Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE ASSENTIMENTO. Eu tive a 

oportunidade para fazer perguntas e todas as minhas perguntas foram respondidas.  

 Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento DE ASSENTIMENTO 

INFORMADO.    

 

 

Nome do participante: __________________________________________________ 

 

Assinatura: __________________ 

 

Data:___/___/__  

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 

benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas. 

 

Nome do (a) investigador (a): Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da Silva 

 

Assinatura: __________________ 

 

Data:___/___/__  

 

Contato para esclarecimento das dúvidas: 

 

Se você ou os responsáveis por você tiver (em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do 

participante, ou no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar a Investigadora 

do estudo ou membro de sua equipe: Joselba Liliane de Oliveira Carneiro da Silva, telefone 

celular (42) 99931-1530. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de 

pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O CEP é constituído por um grupo de 

profissionais de diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que realizam 

a revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.  
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Esclarecimentos sobre o Comitê de Ética em Pesquisa:  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma 

equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o 

respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a 

pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você considerar que a pesquisa 

não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 

prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, 

Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br. 
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APÊNDICE B - TERMO DE COMPROMISSO 
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ANEXO A - PRIMEIRA ATIVIDADE AVALIATIVA 
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ATIVIDADE 1 – ADIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Uma escola funciona em dois turnos. Pela manhã estudam 746 alunos e a 

tarde 829. Quantos alunos estudam nesta escola? 

 

 

 

 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

2. Euler, matemático suíço, nasceu em 1707 e faleceu com 76 anos de idade. Em 

que ano Euler faleceu? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

3. A tabela abaixo apresenta o número de peças de roupa produzidas por uma 

fábrica nos meses de janeiro e fevereiro de 2016: 

Peças Janeiro Fevereiro

Calças 108 125

Camisetas 112 96

Bermudas 141 106  

a) Quantas peças foram produzidas em janeiro? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 
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b) Quantas peças foram produzidas em fevereiro? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

4. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da adição:

a) 36 + 78 = b) 246 + 472 = c) 6510 + 4912 =

 

 

ATIVIDADE 2 – SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Lucas tem 48 cartas. Jogando com seus amigos perdeu 12, com quantas cartas 

ele ficou? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resposta:______________________________________________________________ 
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2. Luciana irá comprar um computador que custa 900 reais. Ela já tem 780 reais. 

Quanto falta para ela comprar esse computador? 

 

 

 

 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

3. A produção de pães da padaria “Pães e Doces” no final de semana, está 

representada na tabela abaixo. Analise a tabela e responda as perguntas: 

Sábado Domingo

600 450

Pães 

produzidos  

a) Quantos pães são produzidos a mais no sábado em relação ao domingo? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

b) Em um determinado domingo foram vendidos 412 pães. Quantos pães sobraram? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 
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4. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da subtração: 

a) 48 - 21 = b) 380 - 235 = c) 18670 - 10234 =

 

 

ATIVIDADE 3 – MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Dona Maria utiliza 120 gramas de farinha de trigo para fazer um bolo. Quantos 

gramas de trigo ela utilizará para fazer 3 bolos? 

 

 

 

 

 

  

Resposta:______________________________________________________________ 

 

2. Uma sala de cinema tem 25 cadeiras em cada fileira. Como são 30 fileiras, 

quantas cadeiras há nesse cinema? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

3. Lucas foi ao mercado para comprar frutas. Ele comprou 4 quilogramas de maçã 

e 5 quilogramas de laranja. O preço de cada fruta está indicado na tabela 

abaixo: 



93 
 

Maçã Laranja

3 reais 2 reais

Preço por 

quilogama  

c) Quanto ele pagará pelas maçãs? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

d) Quanto ele pagará pelas laranjas? 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

4. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da multiplicação: 

a) 42 . 7 = b) 325 . 6 = c) 371 . 24=
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ATIVIDADE 4 – DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Vovó Luiza tem 32 bombons e quer distribuí-los igualmente entre seus 4 netos. 

Quantos bombons cada neto ganhará? 

 

 

 

 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

2. Um vendedor de livros precisa colocar 240 livros em caixas em que cabem 5 

livros cada uma. Quantas caixas o vendedor utilizará? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

3. Uma fábrica de chocolates produz 5000 bombons por dia, de três sabores: 

cereja, maracujá e morango. As quantidades estão indicadas na tabela abaixo: 

Cereja Maracujá Morango

1500 1500 2000  

a) Os bombons são embalados em caixas com 5 unidades cada. Qual é a quantidade de 

caixas produzidas por dia dos bombons de cereja? 
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Resposta:______________________________________________________________ 

b) Qual é a quantidade de caixas produzidas por dia dos bombons de morango? 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:_______________________________________________________________ 

4. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da multiplicação:

a) 57 ÷ 3 = b) 342 ÷ 2 = c) 408 ÷ 12 =
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ANEXO B - SEGUNDA ATIVIDADE AVALIATIVA 
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ATIVIDADE 1.1 – ADIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Lucas pagou no mês de outubro 112 reais da sua conta de água. No mês de 

novembro pagará 27 reais a mais do que no mês de outubro. Quanto ele irá 

pagar em novembro?  

 

 

 

 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

2. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da adição: 

a) 128 + 93 = b) 1259 + 609 = c) 8076 + 5638 =

 

 

ATIVIDADE 2.1 – SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Júlia está fazendo uma viagem em que o percurso total é de 420 quilômetros. Ela 

já percorreu 128 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para Júlia concluir 

sua viagem? 
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Resposta:_______________________________________________________________ 

 

2. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da subtração: 

a) 53 - 29 = b) 450 - 124 = c) 3458 - 1523 =

 

 

ATIVIDADE 3.1 – MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Uma indústria de veículos produz 340 carros por mês. Quantos carros são 

produzidos em 6 meses por essa indústria? 

 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

2. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da multiplicação: 
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a) 50 . 9 = b) 3421 . 8 = c) 423 . 45 =

 

ATIVIDADE 4 – DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS 

 

1. Ricardo comprou 5 livros de mesmo valor e pagou 85 reais por eles. Qual é o 

valor de cada livro? 

 

 

  

Resposta:_______________________________________________________________ 

 

2. Resolva os cálculos abaixo utilizando o algoritmo da divisão: 

a) 84 ÷ 6 = b) 1056 ÷ 8 =  c) 1710 ÷15 = 

 




