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RESUMO 

 

Em qualquer nível de ensino, corrigir os erros em avaliações e em tarefas matemáticas é uma 

atividade habitual na prática do professor. Mas analisar os erros dos alunos pode ir muito 

além de identificar o que está certo ou errado. O erro na atividade matemática escolar, se 

trabalhado de modo adequado, pode favorecer tanto o desenvolvimento profissional do 

professor como também a construção de um olhar positivo do aluno para o seu próprio 

processo de aprendizagem. No entanto, trabalhar pedagogicamente os erros dos alunos 

demanda a mobilização de saberes diversificados por parte do professor, bem como 

engajamento e resiliência por parte dos alunos. Esta pesquisa, de cunho qualitativo, foi 

desenvolvida inicialmente nos horários regulares das aulas de Matemática de uma turma de 9º 

ano de uma escola pública de Minas Gerais, mas as limitações impostas ao trabalho pelas 

condições usuais de funcionamento do processo de ensino na instituição escolar levou ao 

aproveitamento, a partir da adesão de alguns alunos ao convite feito a toda a turma, de espaço 

e tempo de trabalho dentro da escola, mas fora dos horários das aulas. O foco foi investigar as 

contribuições que um trabalho docente de tratamento pedagógico dos erros matemáticos pode 

trazer para o ensino e para a aprendizagem dos alunos do 9º ano da Educação Básica de uma 

escola pública do interior de Minas Gerais. Na produção dos dados, foram utilizados 

questionários e entrevistas, registros produzidos pelos alunos e um diário de campo elaborado 

pela professora-pesquisadora, no período de um semestre letivo em sala de aula regular, com 

o propósito de inventariar e categorizar os tipos de erros que os alunos cometeram ao longo 

do semestre, além de observar as potencialidades e as limitações associadas a esse tipo de 

trabalho docente na instituição escolar em que foi realizado. Os resultados destacam o 

potencial do trabalho de tratamento pedagógico do erro matemático na escola, especialmente 

no que se refere a uma mudança de atitude dos alunos frente ao erro, estimulando a 

construção de uma visão que supere a ideia de associação do erro com o fracasso, passando a 

percebê-lo como um caminho para a aprendizagem.  Em outras palavras, o trabalho contribuiu 

para o desenvolvimento, por parte de vários alunos, de uma atitude de tentar identificar o erro 

cometido e de busca de sua superação, através da revisão atenta dos passos dados no processo 

que levou à solução incorreta. Mostrou também que o engajamento dos alunos é 

indispensável, na medida em que a ajuda do professor, embora fundamental num primeiro 

momento, precisa abrir caminho para o desenvolvimento de processos autônomos de 

superação dos erros matemáticos no dia a dia da aprendizagem escolar. Por outro lado, 

verificou-se também que o trabalho exige muito do professor, na medida em que demanda a 



 

mobilização de conhecimentos e formas de ajudar o aluno a observar as origens dos seus 

erros, em situações muitas vezes imprevistas e sem possibilidade de preparação a priori. Há 

também a questão do trabalho com uma turma de 25-30 alunos, quando muitas vezes as 

origens dos erros variam de aluno para aluno. Além disso, é preciso trabalhar para 

“desinstalar” procedimentos incorporados pelos alunos nos anos anteriores de formação 

escolar em matemática e que não são reconhecidos por eles como fontes de alguns de seus 

erros. Outra dificuldade refere-se à necessidade de que o professor também “desaprenda” 

certas formas de procedimento pedagógico já incorporadas mais ou menos mecanicamente à 

sua prática docente, de modo a abrir espaço para reflexões profundas e permanentes sobre 

como ajudar o aluno a superar uma concepção de aprendizagem que se limita aos 

procedimentos mecânicos, sem o domínio da lógica que os sustenta. E tudo isso sem perder 

de vista a necessidade de cumprimento do programa recomendado, ao final do ano letivo. 

Entretanto, pudemos concluir que, apesar das limitações e dificuldades, o trabalho é 

certamente enriquecedor tanto para os alunos que se dispõem a refletir sobre seus próprios 

erros, como para o professor, que é instigado a refletir sobre o que ensina, a partir das formas 

de (in)compreensão reveladas pelos alunos. Em suma, o professor é levado a entender melhor 

a matemática que ensina (tornando-se um profissional mais competente) e o aluno a 

compreender melhor a matemática que aprende, possibilitando o desenvolvimento de uma 

formação matemática escolar conceitualmente mais robusta. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, erros matemáticos, conhecimento pedagógico do 

conteúdo do erro, educação matemática escolar, tratamento pedagógico dos erros 

matemáticos. 

  



 

ABSTRACT 

 

At any level of education, correcting mistakes in assessments, as well as in mathematics 

classroom tasks, is part of a routine in teachers‟ practice. But analyzing students‟ mistakes 

from a pedagogical perspective can go far beyond identifying what is right or wrong. The 

error in school mathematics activities, if properly dealt with, may favor both the professional 

development of the teacher and the student‟s construction of a productive way of looking at 

his/her learning process. However, a consistent pedagogical approach to students‟ 

mathematical errors demands different types of professional knowledge, as well as students‟ 

engagement and resilience. The qualitative research reported here was initially developed in 

the regular 9th grade mathematics classes of a public school in Minas Gerais, but limitations 

imposed on the work by the usual conditions of functioning of the school teaching process led 

to individual discussions with 4 students after the end of regular classes. The aim was to 

investigate the possible contributions that a “pedagogical treatment of mathematical errors” 

can bring to the teaching and learning processes in a 9th grade class of a public school in 

Minas Gerais, Brazil. In producing the data, questionnaires and interviews were used, as well 

as students‟ resolutions of classroom activities and tests. A field diary produced by the 

teacher-researcher in the period of one semester of regular classroom activities was also used 

so as to register the types of mathematical errors the students made, in addition to difficulties 

faced by the teacher-researcher in developing the investigation process. The results highlight 

potentialities of the “pedagogical treatment of mathematical errors” in school, especially 

regarding a change of students‟ attitude towards those errors, stimulating the development of 

the idea that an error does not necessarily mean failure, but, rather, a path to learning. In other 

words, the work contributed to the construction, by several students, of an attitude of 

searching for ways to identify the error in a problem‟s solution, and overcome it by carefully 

reviewing the steps taken in the process that led the incorrect answer. It also showed that 

student engagement is fundamental, since the teacher's help, though indispensable at an initial 

stage, is, in the long run, relevant only to pave the way for the development of an autonomous 

process towards overcoming mathematical errors in school mathematics learning. It also 

became clear that a “pedagogical treatment of mathematical errors” demands teachers to 

mobilize knowledge in situations often unforeseen and suddenly brought about to them. There 

is also the issue of working with a class of 25-30 students, when, frequently, the origins of 

errors may vary from student to student. In addition, one must work to “uninstall” procedures 

internalized by students in previous school grades, which are not recognized by them as 



 

sources of some of their errors. Another difficulty refers to the need for the teacher to question 

certain forms of pedagogical procedure already incorporated into his/her teaching practice, in 

order to open up opportunities for deep reflections on how to help students to overcome a 

conception of learning limited to memorize mechanical procedures. All this must be done 

without losing sight of the need to comply with the school mathematics prescribed program 

for the corresponding grade. Nevertheless, we were able to conclude that, despite the 

limitations and difficulties pointed out above, the “pedagogical treatment of mathematical 

errors” is certainly enriching for the students who are willing to reflect on their own 

mathematical errors, as well as for the teachers that accept the challenge of reflecting on the 

mathematics they teach, taking the forms of (mis)understanding developed by students as a 

starting point towards a better way of teaching. 

 

Keywords: Mathematics Education, mathematical errors, pedagogical knowledge of the 

content of error, pedagogical treatment of mathematical errors. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer nível de ensino, corrigir os erros cometidos em avaliações ou em 

atividades de sala de aula de matemática é uma atividade habitual na prática docente. 

Entretanto, a forma como o professor de matemática lida com esses erros varia de acordo com 

sua formação e com suas concepções. Helena Cury diz, a respeito da condução desse processo 

por parte dos professores: 

 

[...] alguns estão preocupados unicamente em detectar os erros, sem discuti-

los com os alunos; outros aproveitam os erros encontrados e retomam o 

conteúdo em questão, permitindo que os alunos identifiquem suas 

dificuldades e tentem superá-las; outros, ainda, exploram os erros com os 

alunos, questionando os limites de validade da resposta dada ou mesmo, 

tentando entender como os alunos raciocinam ao resolver a questão (CURY, 

1995, p. 40). 

 

Assim, analisar os erros dos alunos pode ir muito além de identificar o que está 

certo ou errado. De uma perspectiva pedagógica, o erro cometido pelo aluno pode ser 

encarado como um elemento construtivo da sua aprendizagem. A mesma Helena Cury 

comenta: 

 

Ao corrigir qualquer prova, teste ou trabalho de matemática, muitas vezes o 

professor costuma apontar os erros cometidos pelos alunos, passando pelos 

acertos como se estes fossem esperados. Mas quem garante que os acertos 

mostram o que o aluno sabe? E quem diz que os erros evidenciam somente o 

que ele não sabe? Qualquer produção, seja aquela que apenas represente uma 

resolução modelo, seja a que indica a criatividade do estudante, tem 

características que permitem detectar as maneiras como o aluno pensa e, 

mesmo, que influências ele traz de sua aprendizagem anterior, formal ou 

informal (CURY, 2008, p. 13).  

 

O erro na atividade matemática escolar, se trabalhado de modo adequado no 

processo de ensino, pode favorecer tanto a construção de um olhar positivo do professor para 

o processo de aprendizagem do aluno, como também proporcionar o desenvolvimento de um 

espírito de investigação no próprio aluno. Nessa linha de raciocínio, o professor precisaria dar 

importância ao caminho percorrido pelo aluno no seu processo de aprendizagem, ou seja, 

entender e explorar adequadamente, dos pontos de vista didático e pedagógico, o pensamento 

desenvolvido pelo aluno na resolução de questões matemáticas, ao invés de se prender apenas 

à verificação da correção ou incorreção das respostas. 

Pinto (2000) considera também que os erros matemáticos cometidos pelos alunos 

podem oferecer elementos importantes para a interação professor-aluno e, consequentemente, 
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para a reflexão docente, bem como para sugerir eventuais redirecionamentos de suas práticas 

pedagógicas. O professor, ao perceber que os erros não ocorrem aleatoriamente, que muitas 

vezes têm origem em formas de pensamento que já “funcionaram” em outras situações, 

poderá utilizá-los como ferramenta de ensino, tentar torná-los observáveis por quem os 

comete e, a partir daí, reconhecer suas possíveis consequências de curto, médio e longo prazo 

na aprendizagem, alavancando o processo de reflexão sobre suas causas e produzindo, 

eventualmente, a sua superação. 

Eu, pessoalmente, ao longo de minha trajetória profissional, fui me dando conta 

de vários problemas do ensino escolar, entre eles a falta de “intimidade” dos alunos com a 

linguagem matemática, os erros frequentes, a pouca dedicação aos estudos. Aliado a tudo isso, 

uma coisa me chamava a atenção, de modo especial: grande parte dos alunos estão 

interessados em obter, por qualquer meio, a resposta certa. Os erros costumam ser 

rapidamente descartados e simplesmente substituídos pela resolução correta, normalmente 

apresentada pelo professor, dificultando uma análise mais detida a respeito das razões pelas 

quais eles aparecem. 

A premissa de que podemos aprender com os erros de toda ordem ou natureza 

sempre esteve presente em minha mente. No entanto, percebi recentemente que, como 

professora, não os utilizava de forma consistente e fundamentada em minhas aulas de 

matemática na escola. Observava, é claro, o que os alunos tinham errado, fazia as devidas 

correções, mas não tinha suficientemente desenvolvida a competência docente para usar os 

erros de forma didática e proveitosa, de modo a tentar transformá-los em objeto de observação 

e de reflexão dos alunos. Enfim, me faltava desenvolver um “Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo do Erro”, na linguagem conceitual proposta por Cury (2012). A ideia de fazer um 

mestrado profissional em Educação Matemática na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), abordando essa temática - o trabalho do professor sobre os erros matemáticos dos 

alunos - conduziu-me ao estudo dos erros, vistos como instrumento pedagógico, e a um 

repensar da minha própria prática de sala de aula na Educação Básica.  

Por outro lado, há uma questão concreta que se coloca: minha experiência sugere 

a existência de um costume largamente estabelecido na escola (pelo menos nas escolas 

públicas do Ensino Fundamental), de acordo com o qual os alunos fazem as contas (do 

processo de resolução de um problema, por exemplo) no rascunho, e deixam apenas as 

respostas no caderno que vai receber o “visto” do professor. Ao refletir sobre esse costume, 

percebi um aspecto da dificuldade que se apresenta para um trabalho efetivo sobre os erros 

dos alunos: o professor não tem acesso a evidências a respeito de como o aluno pode ter 
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pensado na produção de uma solução para o problema proposto. Os erros podem começar na 

interpretação da situação problema, passar pela estratégia de resolução ou pela sua execução. 

Acrescente-se a isso o seguinte: no momento em que o professor resolve corretamente o 

problema dado na lousa, apagam-se as formas de resolução desenvolvidas no rascunho, 

passando-se a copiar a solução correta, oferecida ou confirmada pelo professor. No entanto, 

contrariamente a todo esse procedimento acima descrito, para trabalhar pedagogicamente com 

os erros dos alunos é preciso saber o que levou o aluno a cometer determinado erro, tentar 

fazer com que o aluno reconheça o mais precisamente possível a forma de pensar que 

conduziu àquele erro, de modo que ele possa refazer seu raciocínio e reorganizar, se for o 

caso, a estratégia incorreta de resolução do problema em questão. Assim, esse costume, 

instituído provavelmente em função das percepções dos alunos a respeito do que se espera 

deles nas práticas escolares, deixa o professor quase sem possibilidades de trabalhar 

pedagogicamente os erros dos alunos. Além disso, o trabalho pedagógico sobre o erro 

envolveria tanto uma competência profissional docente (associada, claro, a conhecimentos 

profissionais específicos), como também a disposição de cada aluno para analisar e reanalisar 

suas formas de encaminhar a resolução dos problemas ou tarefas propostas. 

Por outro lado, há também que se considerar o modus operandi da instituição 

escolar, em que se pode destacar a obrigação do professor de cumprir um programa anual (em 

tempo normalmente exíguo), cujo domínio será requerido do aluno em anos posteriores, no 

sequenciamento de sua formação escolar em matemática. Assim, fica clara a necessidade 

tanto de mobilização de saberes docentes específicos por parte do professor, como de 

engajamento e resiliência por parte dos alunos, além de uma adaptação, nem sempre fácil, do 

trabalho pedagógico com os erros matemáticos ao modus operandi institucional e à cultura 

escolar. 

Nesta Introdução nos propusemos a descrever brevemente a problemática geral 

em que se insere a nossa pesquisa, qual seja, as potencialidades e limitações que cercam o 

trabalho pedagógico docente sobre os erros matemáticos cometidos pelos alunos da escola no 

seu aprendizado matemático. 

Na próxima seção – o Capítulo 1 – revisamos a literatura especializada na 

temática do trabalho docente com os erros matemáticos. Aí destacamos os conceitos 

pertinentes e as visões teóricas que deram suporte ao planejamento, organização e 

desenvolvimento da nossa pesquisa. Ao mesmo tempo, explicitaremos a questão que 

direcionou nossa investigação, situando-a em relação a outros estudos já realizados sobre a 
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mesma temática (ou temáticas próximas), os quais nos auxiliaram no desenvolvimento deste 

trabalho. 

No Capítulo 2 apresentamos os sujeitos da pesquisa, descrevemos os 

procedimentos metodológicos e o contexto em que se desenvolveu o trabalho. No Capítulo 3, 

apresentamos e analisamos os dados produzidos na investigação. No Capítulo 4 apresentamos 

os resultados da investigação, ou seja, as respostas às questões de pesquisa e um catálogo 

comentado dos erros cometidos pelos alunos. No final, na seção Considerações Finais, 

fazemos algumas reflexões, a posteriori, sobre o desenvolvimento da pesquisa e seus 

resultados. 
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1 O QUE DIZ A LITERATURA 

 

1.1 Professores e alunos da escola diante dos erros matemáticos  

 

Abordar a questão do erro no ensino não é tarefa fácil, tendo em vista a 

diversidade de interpretações e abordagens que esse tema admite. Há interpretações do erro 

como fracasso, atribuindo-lhe uma conotação negativa. Por exemplo, no Dicionário de 

Sinônimos Online
1
 encontram-se quatro sentidos para a palavra erro: incorreção, engano, mau 

comportamento, discrepância nos instrumentos de medida. Aparecem também 26 sinônimos, 

dentre eles: defeito, imperfeição, inexatidão, incorreção, deslize, confusão, equívoco, pecado, 

desigualdade. Reforça-se a significação depreciativa do termo. 

No entanto, muitos pesquisadores atribuem uma acepção positiva aos erros, 

principalmente no que se refere ao processo cognitivo, sendo apontado como diagnosticador 

de dificuldades e como recurso para repensar as estratégias de ensino. Essa visão justifica o 

trabalho investigativo sobre o tratamento pedagógico do erro, a fim de que o professor venha 

a compreendê-lo como um fenômeno inerente ao processo de aprendizagem, redirecionando o 

ensino, de modo a ser capaz de ajudar efetivamente o aluno na busca de superação dos erros 

matemáticos que comete no desenvolvimento normal de sua escolarização. Para isso, entre 

outras ações, torna-se necessário conhecer as possíveis origens dos erros matemáticos (o que 

pode produzir ou gerar um determinado erro), atentar para a sua importância na construção do 

conhecimento e desenvolver estratégias didáticas específicas e apropriadas para torná-lo 

observável pelo aluno, de modo a ser eventualmente superado. 

Segundo Luckesi, o erro na escola já foi associado ao castigo físico. 

 

No passado, em nossa prática escolar, castigava-se fisicamente. No Sul do 

País, era comum um professor utilizar-se da régua escolar para bater num 

aluno que não respondesse com adequação às suas perguntas sobre uma lição 

qualquer. No Nordeste brasileiro, esta mesma prática era efetivada por meio 

da palmatória, instrumento de castigo com o qual o professor batia na palma 

da mão dos alunos. A quantidade de “palmadas” dependia do juízo deste 

professor sobre a possível “gravidade” do erro. O castigo físico, noutras 

vezes, dava-se pela prática de colocar o aluno “de joelhos” sobre grãos de 

milho ou de feijão, ou ainda de mandá-lo para a frente da classe, voltado 

para a parede e com os braços abertos. Pequenos martírios! (LUCKESI, 

2011, p. 190). 

 

                                                           
1
 Disponível em: <www.sinonimos.com.br>. Acesso em: 19 jul. 2018. 
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Esses pequenos martírios contribuíam, segundo o autor, para reforçar a baixa 

autoestima dos alunos, destruir sua autoconfiança e aumentar o medo de errar, tirando-lhes a 

oportunidade de ousar e de usar a criatividade na hora de resolver um exercício. Hoje, ainda 

segundo Luckesi, vemos resquícios dessas práticas, embora de forma velada, quando há a 

exposição de forma pejorativa do erro de um aluno pelo professor. Aliado a isso, o medo da 

reprovação, notas baixas, castigos impostos pelos pais etc. contribuem, no caso de alguns 

alunos, para a internalização de uma necessidade quase neurótica de evitar (ou, no limite, 

eliminar) os erros, muitas vezes vistos como causadores de vergonha, inibindo esses 

estudantes de participarem com mais autonomia e efetividade das atividades escolares. 

 

Uma modalidade diversa de castigo é a ameaça do castigo. O aluno sofre por 

antecipação, pois fica na expectativa do castigo que poderá vir e numa 

permanente atitude de defesa. São as ameaças de futuras repressões, caso os 

alunos não caminhem bem nas condutas que devem ser aprendidas, sejam 

elas cognitivas ou não (LUCKESI, 2011, p. 191). 

 

Tais atitudes dos professores podem gerar ansiedade no aluno, fazendo com que 

ele passe a olhar para o ato de errar como sinal de fracasso, mesmo que sua reação aparente 

indique o contrário. A escola não é a única responsável por todo o processo de negação da 

positividade do erro. A própria sociedade impõe, de modo geral, essa visão do erro, induzindo 

a dificuldade de tratá-lo como parte natural do aprendizado e sobrepondo a isso a sua 

caracterização como algo passível de ser punido. É claro que, em casos específicos, a 

gravidade das consequências justifica essa caracterização (para dar um exemplo extremo, 

matar um ser humano é um “erro” que tem que ser caracterizado, desde sempre, como algo 

que deve ser punido severamente). Entretanto, de acordo com a literatura consultada, nos 

processos de ensino e de aprendizagem escolar da matemática não se justifica a percepção do 

erro como simplesmente algo a ser punido. 

No contexto escolar, é comum que esteja enraizado na mente e na postura de 

alunos, pais e professores, o sentido depreciativo do erro, acompanhado da necessidade 

urgente de eliminá-lo, sem ao menos tentar observar as pistas que ele pode fornecer no que 

diz respeito ao aprendizado do aluno e ao planejamento da ação pedagógica do professor. 

Segundo Pinto (2000), no caso da matemática, isso é resultado de que: 

 

numa concepção de matemática excessivamente voltada para a transmissão 

de um conhecimento feito e estabelecido, com todo o aparato de rigor e 

exatidão de um conhecimento pronto para ser utilizado, o erro constitui algo 

que deve ser eliminado e punido: jamais analisado e tratado, pois representa 

a falha, o déficit, a negação, a inconsistência, a contradição, o engano, a 
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dúvida, a incerteza, a incompletude; enfim tudo o que uma ciência exata e 

rigorosa abomina em seu produto final (PINTO, 2000, p. 18). 

 

Entretanto, se o ensino e a aprendizagem matemática na escola são vistos como 

processos de experimentação e de construção do conhecimento, o padrão considerado correto 

precisa ser visto de forma menos rígida e inflexível, valorizando-se o caminho a ser 

percorrido e o esforço do aluno para chegar às respostas. Essa atitude do professor, entre 

outras, poderia induzir o aluno a construir uma visão diferente a respeito dos erros 

matemáticos que comete. Portanto, merece atenção a forma como pais e professores se 

relacionam com o erro, assim comentada por Pinto (2000): 

 

Queiramos ou não, o erro é o componente mais arraigado do processo 

educativo - mais do que qualquer outro elemento. Pais, professores e alunos 

aceitam uma quantificação negativa quando esta vem acompanhada pela 

correção dos erros, sem mesmo questionar a adequação dos conhecimentos 

exigidos aos sujeitos e, se apesar dos erros, há melhora significativa da 

aprendizagem (PINTO, 2000, p. 36). 

 

Essa “quantificação negativa” dos erros é identificada pela literatura como uma 

prática corriqueira do professor na avaliação da aprendizagem do aluno, reforçando todos os 

sinônimos negativos que a própria palavra carrega. Além disso, perdemos a oportunidade de 

utilizar o erro como um recurso didático capaz de auxiliar o aluno a realizar descobertas 

através de testagens e associações. Perdemos ainda a oportunidade de repensar as práticas e 

concepções didáticas, modificando, se necessário, as estratégias e as próprias relações com os 

estudantes e deles com o conhecimento a ser trabalhado. 

Desmistificar toda essa ideia estabelecida não é tarefa fácil. A associação entre 

erro e fracasso apresenta-se, muitas vezes, como natural. Carvalho (1997) sugere outros pares 

que poderiam se conjugar: erro e conhecimento ou erro e êxito. Tais pares, para muitos, 

podem parecer estranhos ou até mesmo artificiais ou “românticos”. Mas, segundo boa parte da 

literatura que aqui revisamos, projetam algo possível de se fazer a partir do momento em que 

o erro deixa de ser tratado apenas como uma constatação de incompetência e passa a ser 

tratado como um recurso para o ensino e a aprendizagem. 

Outro fato importante é que a constatação de um erro não necessariamente 

significa a constatação da não aprendizagem e consequentemente de um fracasso iminente. 

Carvalho (1997) salienta que frente a uma mesma prova, contendo o mesmo erro, por 

exemplo, professores diferentes provavelmente fariam avaliações e interpretações diferentes. 

No mesmo lugar onde um vê uma falha grave, outro pode ver um deslize sem muita 
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importância. Constatamos aqui, então, uma subjetividade na análise de um erro, e isso pode 

decorrer, entre outros, de fatores tais como a formação geral, a concepção didática, o 

conhecimento profissional e a experiência de cada professor. 

Visto como algo positivo, o erro pode, por exemplo, assumir um aspecto criativo e 

contributivo para a construção do conhecimento. 

 

Diz-se que Thomas Edison fez mais de mil experimentos para chegar ao 

bem-sucedido na descoberta da lâmpada incandescente. Conta seu 

anedotário biográfico que, após muitos experimentos malsucedidos, um seu 

colaborador quis desistir do empreendimento e Edison teria comentado: “Por 

que desistir agora, se já sabemos muitos modos de como não fazer uma 

lâmpada? Estamos mais próximos de saber como fazer uma lâmpada”. Os 

insucessos foram, assim, servindo de trampolim para o sucesso de sua busca 

(LUCKESI, 2011, p. 197).  

 

O imprevisível, a tentativa, a falha, o lapso, tudo isso contribui para realizações 

criativas e muitas vezes primordiais para a ciência. Torre diz que “[...] as grandes descobertas 

da humanidade não foram fruto de inteligências excepcionais, mas da conjunção de três 

fatores principais: capacidade criadora, esforço e conhecimentos, às vezes acompanhados do 

acaso” (TORRE, 2007, p. 18). Nestes casos, o erro mostra-se não como algo a ser punido, 

mas um empecilho a ser superado. 

Todas as vezes que tentamos algo novo, estamos sujeitos a errar, este é um 

percurso inevitável e que devemos encarar de forma natural, pois o desacerto é natural ao ser 

humano em todas as aprendizagens que vivencia. Aprendemos por meio de equívocos e 

tentativas, só erra quem tenta. O mesmo Torre argumenta: 

 

Que criança aprende a andar sem cair, a falar sem se enganar, a ler ou 

escrever sem cometer falhas? Que adulto aprendeu sua profissão sem se 

equivocar, a amadurecer emocionalmente sem contrariedades, a ter amigos 

sem perdê-los, a empreender um projeto sem contratempos? (TORRE, 2007, 

p. 84). 

 

Somando-se às ideias positivas relacionadas ao erro, pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas, oferecendo uma contribuição importante para desmitificar a conotação 

negativa dada ao erro no que diz respeito à aprendizagem, bem como para mostrar o poder 

educativo que ele possui e a possibilidade de assumir diferentes sentidos e significados no 

contexto educacional. Comentamos a seguir alguns desses estudos. 

Silva, Savi e Passos (2016) realizaram uma revisão bibliográfica em periódicos 

brasileiros da área de Educação Matemática, tendo como objetivo refletir sobre a importância 
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do papel dos erros na constituição do conhecimento. Utilizando procedimentos sugeridos pela 

análise de conteúdo, agruparam as unidades discursivas sobre os erros na Educação 

Matemática em seis categorias, a saber: o caráter “revelador” do erro, o caráter 

essencial/intrínseco (ao aprendizado) do erro, o caráter fecundo do erro, o caráter lógico do 

erro, o caráter diagnosticador do erro e o caráter mobilizador do erro. 

Na primeira categoria, foram reunidos fragmentos textuais que indicam a 

capacidade que o erro tem de revelar dificuldades dos alunos, sejam essas dificuldades de 

origem cognitiva ou emocional. Na segunda categoria, agruparam-se as unidades discursivas 

que apontam uma visão do erro como parte natural do processo de aprendizagem, portanto, 

como algo esperado dentro desse processo. O caráter fecundo do erro o qualifica como 

desencadeador de novas formas de ensinar e aprender, além de contribuir para a ampliação do 

conhecimento através das tentativas de superá-lo. Em termos do seu caráter lógico, o erro 

pode ser visto como uma construção particular do estudante, normalmente dotada de alguma 

lógica, mesmo que inadequada à situação em que se faz presente. Ainda segundo os autores, o 

erro como elemento diagnosticador e como agente mobilizador se complementam, pois no 

primeiro caso, pode indicar lacunas no conhecimento, falhas de compreensão, lapsos de 

resolução ou estratégias inadequadas. Já como agente mobilizador, o erro serviria para incitar 

e encorajar estudantes e professores na busca de reflexões e ações no sentido de superá-lo. 

Enfim, 

 

O erro demanda diálogo, incidindo tanto na metodologia como na interação 

professor-aluno. Acrescentamos a isto que o erro pode não somente 

dinamizar o processo pedagógico, como também criar novos paradigmas nos 

quais se estabelecerão novas relações dialógicas entre professor e estudante, 

entre os estudantes, do estudante para consigo mesmo e ainda do estudante 

para com o objeto do conhecimento (SILVA; SAVI; PASSOS, 2016, p. 

868). 

 

De acordo com Macedo (1994), quando se trabalha em uma perspectiva 

puramente formal, muitas vezes não interessa o porquê do erro, quais percursos do 

pensamento levaram ao estabelecimento de estratégias inadequadas, importa apenas que o 

erro foi constatado. O modo como foi produzido não é considerado. Segundo esse mesmo 

autor, adotando-se uma abordagem didática de cunho construtivista o erro não é visto apenas 

como oposição ao acerto e sim como um momento de descoberta, de tentativa. Erro e acerto 

são vistos como parte do processo de aprendizagem. Isso significa que ele é algo natural e nas 

situações em que ocorrer deve ser utilizado como suporte para o aprendizado. Nessa 
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perspectiva, o erro pode ser até mais profícuo que o acerto, como Yves de la Taille (1997) 

argumenta: 

 

Um aluno pode, meio por sorte, acertar rapidamente a resolução de um 

problema. Se acertar, sua tendência será, sem maiores reflexões, repetir suas 

ações num momento posterior, ao passo que, se errar, sua tendência será a de 

refletir mais sobre o problema e sobre as ações que empregou para resolvê-

lo. Vale dizer que o erro pode levar o sujeito a modificar seus esquemas, 

enriquecendo-os. Em uma palavra, o erro pode ser fonte de tomada de 

consciência (TAILLE, 1997, p. 36). 

 

1.2 Pesquisas específicas sobre os erros matemáticos em sala de aula escolar 

 

Além dos estudos já citados, acessamos a literatura especializada sobre o tema, 

recorrendo ao banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes)
2
, utilizando os seguintes conjuntos de palavras-chave: erro, 

conhecimento pedagógico do conteúdo do erro, erro educação matemática, análise do erro, 

educação matemática, formação de professores de matemática, o erro na aprendizagem, 

“erro” “matemática” e por fim,  “erro” and “educação matemática”. Foram localizadas 61 

pesquisas. A partir das informações contidas nos resumos, selecionamos 16 produções. 

Inicialmente, a seleção teve como critérios: (1) pesquisa cujo objeto principal fosse o estudo 

do erro nos processos de ensino e de aprendizagem matemática; (2) concepções docentes 

sobre o erro matemático; (3) estratégias didáticas e tratamento dado ao erro matemático por 

professores e alunos. 

Das 16 pesquisas selecionadas, duas são teses de doutorado e 14 são dissertações 

de mestrado. O maior número delas encontra-se na região sudeste, sendo seis do estado de 

São Paulo. Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, 

Ceará, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Paraíba contribuíram com uma pesquisa cada, 

conforme GRÁF. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Consultas realizadas durante o mês de maio de 2017. 
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GRÁFICO 1 – Distribuição das 16 pesquisas por estado. 

 

Duas pesquisas tratam das concepções docentes acerca dos erros em matemática, 

Tanus (2008) e Ramos (2015). Quatro versam sobre o tratamento dos erros por professores de 

matemática em sua prática pedagógica: Costa (2014), Mendes (2007), Peron (2009), 

Espíndola (2009). Uma investiga o Relatório de Reflexão dos Erros (RRE) como alternativa 

pedagógica (SILVA, 2013). As demais, perfazendo um total de nove, estudam o papel dos 

erros nos processos de ensino e de aprendizagem da matemática escolar: Santos (2015), 

Santos (2013), Bocalon (2008), Paias (2009), Silva Júnior (2010), Pontes (2008), Miranda 

(2007), Vidal (2008), Kistemann Junior (2004). Comentamos brevemente, a seguir, algumas 

dessas pesquisas, tendo em vista a pertinência para o nosso estudo. 

Em “O erro e a tarefa avaliativa em Matemática: uma abordagem qualitativa”, 

Kistemann Junior (2004) investigou a origem dos erros dos alunos nas avaliações 

matemáticas e o papel que os professores atribuem a eles. A pesquisa, com fundamentos 

teóricos em Piaget e Perrenoud, foi realizada com um grupo de 20 professores de Juiz de 

Fora, Minas Gerais, tendo os dados sido coletados através de questionário. As conclusões 

apontam na direção de que para a maioria dos professores participantes, a função da avaliação 

seria a de verificação da aprendizagem. A chamada “falta de base”, ou seja, a defasagem em 

conteúdos anteriores, é a causa dos erros mais citada pelos professores. Os instrumentos de 

avaliação mais usados são provas e trabalhos (individuais e em grupos). Ele observa também 

que o tratamento dado ao erro que ocorre nas tarefas avaliativas de matemática tem se 

constituído, basicamente, de simples constatação da sua ocorrência, sem um esforço no 

sentido de investigar sua origem ou natureza. 
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Na pesquisa de Mendes (2007), o objetivo foi entender como o professor percebe 

os erros dos alunos e os transforma (ou não) em um instrumento de reorganização didática. A 

pesquisa contou com a participação de alunos e professoras do 4º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública do Distrito Federal e fundamentou-se em processos didáticos que se 

desenvolveram com base na Teoria dos Campos Conceituais, de Vergnaud, e na Teoria das 

Situações Didáticas, de Brousseau. O estudo coletou dados através de um diário de campo e 

da análise dos registros dos alunos, o que possibilitou, segundo a autora, uma compreensão 

aprofundada dos processos desenvolvidos pelas crianças para resolver problemas nas 

situações propostas. A pesquisadora conclui que a reorganização didática, visando dar suporte 

às aprendizagens das crianças a partir dos seus erros, pode desempenhar um papel muito 

importante no processo de ensino. Ela observa também que uma análise cuidadosa da 

produção oral e escrita dos alunos é fundamental para que o professor possa compreender a 

natureza diversificada dos erros que os alunos cometem. 

A pesquisa de Miranda (2007) abordou o desempenho de estudantes de 5ª a 8ª 

série do Ensino Fundamental (hoje 6º ao 9º ano) de uma escola pública em Belém do Pará. A 

análise se deu em duas fases. Na primeira, a preocupação era quantificar os erros e acertos dos 

estudantes envolvidos. Na segunda, tentar chegar às causas desses erros, procurando 

identificar elementos que se colocam como obstáculos para o aprendizado da matemática. As 

respostas foram agrupadas em categorias formadas por questões sem respostas (categoria a), 

incompletas (b), certas (c) e erradas (d). Nas conclusões gerais, o pesquisador destaca que um 

conteúdo que não tenha sido bem assimilado em anos anteriores pode constituir-se em um 

obstáculo para as aprendizagens posteriores, propagando-se esse obstáculo pelos ciclos 

seguintes. A pesquisa apontou um grande percentual de erros relacionados com conceitos 

matemáticos importantes, insuficientemente aprendidos em anos anteriores de escolaridade. 

Bocalon (2008) buscou, em sua pesquisa, compreender como os professores 

percebiam e tratavam os erros envolvendo a noção de fração na 5ª série do Ensino 

Fundamental (hoje 6º ano). Foram utilizados os seguintes instrumentos para a coleta de dados: 

observação das aulas, entrevistas e análise de provas de matemática. As entrevistas 

aconteceram com três professores. A análise dos dados aponta que apesar dos professores se 

referirem a certos aspectos relacionados com abordagens alternativas, do tipo construtivista, 

suas práticas de ensino de matemática conservam os traços de uma pedagogia tradicional, em 

que a avaliação é vista como prova de conhecimento (ou de falta dele). Foi constatada uma 

sobrevalorização do livro didático e o uso de exercícios de repetição. As correções dos 

exercícios focalizavam fortemente a resposta certa, com pouca atenção dada ao raciocínio 
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desenvolvido pelo aluno. Os erros foram identificados, mas não explorados em suas 

potencialidades pedagógicas. Os professores atribuíram essa forma de ensinar e de corrigir 

exercícios ao excesso de trabalho, à falta de interesse dos alunos, à indisciplina e à falta de 

conhecimento de conteúdos anteriores por parte dos alunos. 

Pontes (2008) analisou os erros dos candidatos ao vestibular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em questões sobre funções, nas provas de 

matemática do período entre 2001 e 2008. O objetivo foi investigar as dificuldades na 

aprendizagem e a presença de “concepções alternativas” (também chamadas misconceptions 

em países de língua inglesa) na origem dos erros cometidos. O autor esclarece que as 

misconceptions costumam estar presentes no processo de aprendizagem e são referidas, na 

Língua Portuguesa, de acordo com diferentes denominações, entre elas preconcepções, ideias 

intuitivas, pré-conceitos, erros conceituais, conceitos alternativos, conhecimentos prévios e, 

por fim, concepções alternativas. Os principais erros encontrados pelo pesquisador foram dos 

seguintes tipos: 

 não interpretar com coerência as informações do gráfico de uma função; 

 forçar a utilização de todos os dados que aparecem no problema, sem levar em 

conta a relevância ou não deles para a produção de resposta à pergunta feita no 

enunciado;  

 interpretação incorreta dos enunciados. 

O estudo consta também que o tema funções aparece com alta frequência nas 

provas examinadas e que o desempenho dos candidatos nas questões referentes a esse tema 

ficou abaixo de 50%. Os resultados da pesquisa sinalizam a necessidade de uma revisão das 

estratégias didáticas frequentemente utilizadas para o ensino de funções. 

Vidal (2008) investigou as estratégias didáticas do professor diante de erros ou 

dificuldades dos seus alunos no estudo da equação de 1º grau. A autora estudou o caso de uma 

escola construtivista de Fortaleza, com alunos da 7
a
 série (hoje 8º ano) do Ensino 

Fundamental. A postura do professor, sujeito da pesquisa, foi a de um facilitador, pois o 

mesmo encarava o erro de forma natural, acreditando que é errando que se aprende, o que, em 

princípio, encorajaria o aluno a expor suas dificuldades. Nesse ambiente, o professor utilizou 

basicamente três estratégias: apresentar situações desafiadoras para iniciar o ensino de 

conteúdos ou avançar no trabalho com o mesmo tema, fazer intervenções localizadas no 

sentido de orientar ou redirecionar os alunos frente aos erros ou dificuldades e propor tarefas e 

avaliações escritas, de modo a poder registrar a produção dos alunos. A turma era composta 

de 25 alunos. A maior dificuldade foi ajudar aqueles que tinham professor particular que não 
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comungava com a filosofia da escola. Estes alunos não participavam muito das aulas. A 

pesquisa constatou que o professor se coloca de forma interrogativa, instigando o aluno à 

reflexão sobre suas dúvidas, estimula diferentes respostas para uma mesma questão, 

incentivando o aluno a verbalizar o modo de pensar, utiliza as dificuldades dos alunos para 

repensar o planejamento. 

Tanus (2008) buscou analisar se o tratamento que os professores de matemática 

dão ao erro está vinculado ou não às suas próprias concepções de conhecimento matemático, 

aprendizagem, avaliação. Para tal, a pesquisadora discutiu o erro em três contextos: o das 

teorias do conhecimento, o da problemática da avaliação e o dos processos de ensino e de 

aprendizagem da matemática. E desenvolveu seu estudo a partir de duas perspectivas teóricas: 

o modelo empirista e o modelo interacionista. No modelo empirista a avaliação é centrada no 

resultado, ela é quantitativa e ocorre no final do processo. No modelo interacionista a 

avaliação é centrada no processo, é inclusiva, promotora de condições para superação de 

dificuldades e toda produção do aluno é passível de ser avaliada. A pesquisa de caráter 

qualitativo foi realizada em duas escolas públicas de Cuiabá, Mato Grosso, no período de 

março a setembro de 2007, com quatro professores de matemática. A pesquisadora constata 

que entender o erro como parte integrante do ensinar e aprender matemática continua sendo 

um desafio para a maioria dos professores. As conclusões da pesquisa sugerem que as 

dificuldades encontradas em relação a entender e aproveitar o erro do aluno como um recurso 

didático são provenientes de determinadas concepções dos professores a respeito de aprender 

e ensinar, e que essas concepções se refletem nas suas respectivas práticas pedagógicas. 

Quais erros os alunos cometem em relação à operação de potenciação e que 

possíveis fatores conduzem a esses erros? Essa foi a questão do estudo de Paias (2009), numa 

pesquisa de cunho descritivo, realizada com alunos da 8ª série do Ensino Fundamental (hoje 

9º ano) e 1ª série do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de São Paulo. A 

pesquisa teve como suporte a Teoria Antropológica do Didático (Chevallard), a Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica (Duval) e os estudos de Helena Cury sobre os erros 

matemáticos. Paias concluiu que grande parte dos estudantes entende a potenciação como 

multiplicação e que, em consequência, os casos mais complicados de erros se manifestaram 

quando os expoentes são números negativos ou fracionários. O zero e o 1 também constituem 

fontes de erros, principalmente quando eles aparecem nos expoentes. Muitos dos alunos 

participantes da pesquisa confundiam expoente com base da potência, além de não 

conhecerem suficientemente as propriedades da potenciação. As conclusões sugerem também 

que a dificuldade dos professores de entender as causas do erro do aluno (e, a partir daí 
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aproveitá-lo como um recurso didático) é proveniente da ausência de conhecimentos 

específicos para sustentar o planejamento e a prática efetiva docente no que se refere ao 

tratamento dos erros. 

Peron (2009) focalizou o impacto de um trabalho colaborativo para a formação 

continuada de uma professora de matemática, em termos da compreensão dos erros cometidos 

pelos alunos e da proposição de intervenções planejadas para auxiliá-los a superar 

dificuldades identificadas em suas produções. A pesquisa foi realizada com alunos da então 5ª 

série de uma escola estadual e coletou dados através de uma entrevista inicial com a 

professora, observações semanais de aulas de matemática lecionadas por essa mesma 

professora, registros feitos a partir de discussões com ela (a professora regente), diário de 

bordo e gravações em áudio das aulas. Com a sequência dos encontros, a pesquisadora 

observou que a professora apresentou indícios de mudanças em sua prática. Apesar de não 

terem sido radicais e imediatas, as mudanças implicaram, segundo a análise da pesquisadora, 

a adoção de uma prática pedagógica que toma o aluno como centro do trabalho docente. 

Santos (2013), numa revisão da literatura de pesquisa sobre erros matemáticos, 

buscou identificar e analisar as relações que se podem estabelecer entre as concepções de 

ensino de álgebra presentes nos trabalhos analisados, os tipos de erros relatados nessas 

pesquisas, cometidos pelos alunos, e os modos como os pesquisadores lidam com os erros no 

desenvolvimento de suas pesquisas. Os resultados foram, em síntese, os seguintes: observação 

de erros diretamente ligados à álgebra (como, por exemplo, aqueles decorrentes de 

procedimentos incorretos para resolver equação e inequação) e erros mais gerais, relacionados 

a interpretação e falta de atenção. Em grande parte das dissertações analisadas, houve o 

predomínio de uma concepção linguístico-pragmática da Álgebra. Em número menor, 

seguiram-se as concepções fundamentalista analógica, a exploratória e de desenvolvimento do 

pensamento algébrico e, finalmente, a fundamentalista. Foi possível identificar quatro formas 

de lidar com o erro matemático: o erro deve ser identificado e corrigido; o erro é um obstáculo 

para a aprendizagem; o erro é parte integrante do processo de ensino; o erro é um indicativo 

para avaliar/reavaliar a prática pedagógica. A autora conclui que há uma estreita relação entre 

os diferentes tipos de erros cometidos pelos alunos e a correspondente concepção de educação 

algébrica dos professores, identificada nas pesquisas. Por exemplo, nos estudos em que 

predominou uma concepção procedimental do ensino de álgebra, os erros assumem um 

caráter também procedimental. 

Silva (2013) investigou e descreveu situações em que se utiliza, a favor da 

aprendizagem, o erro cometido em provas escritas. O processo investigativo contemplou a 
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categorização do erro, seu aproveitamento pedagógico e a atividade Relatório de Reflexão dos 

Erros (RRE). Os participantes da pesquisa foram estudantes de três turmas de 3º ano do 

Ensino Médio de uma escola particular. A técnica do grupo focal foi usada a fim de captar 

informações relevantes que confirmassem as interpretações construídas a partir dos 

documentos escritos. Os participantes do grupo focal haviam realizado ao menos três dos 

quatro relatórios propostos durante o ano letivo. Na devolução das provas corrigidas, era 

proposto aos estudantes o preenchimento do RRE. Esse relatório focaliza especialmente as 

questões nas quais o estudante apresentou algum tipo de erro. Para o preenchimento, o 

estudante podia pesquisar nos livros ou utilizar outros tipos de consulta ou monitoria. Além 

disso, devia identificar e detalhar onde e por que errou e refazer a questão de forma objetiva. 

Ao final do ano letivo, após a realização de quatro provas bimestrais seguidas do Relatório de 

Reflexão dos Erros, doze estudantes foram convidados a participar do grupo focal. O critério 

de escolha baseou-se na frequência dos alunos às aulas. 

A pesquisa mostrou evidências de que é possível que o estudante reformule a 

maneira como pensa, transformando o erro numa possibilidade de reflexão e aprendizado. 

Com o preenchimento do RRE, alguns aspectos positivos foram percebidos, dentre eles: 

retomada do conteúdo estudado; capacitação tanto do bom aluno quanto do que tem 

dificuldade; respeito ao “tempo” de cada indivíduo por ser uma atividade personalizada que 

atende às especificidades do sujeito; inserção do erro no contexto do ensino e aprendizagem, 

tornando-o aliado do processo educativo; superação de traumas e mitos que obstaculizam o 

aprendizado; organização do raciocínio.  

Costa (2014), tendo como participantes seis professores que lecionam matemática 

no 6º ano do Ensino Fundamental, investigou o processo de desenvolvimento profissional 

desse grupo a partir da reflexão sobre os erros cometidos por seus alunos. Para isso, utilizou a 

observação de aulas, a entrevista estruturada e encontros com os professores participantes, os 

quais foram levados a discutir e refletir sobre questões relacionadas às dificuldades que eles 

enfrentam no trabalho docente, com atenção especial para os erros que os estudantes cometem 

quando resolvem exercícios e problemas. O estudo constatou que a visão do erro apresentada 

pela maioria dos professores está relacionada ao desinteresse e falta de dedicação dos 

estudantes. Somente uma professora pensou na possibilidade de os erros dos alunos estarem 

vinculados, de algum modo, ao seu trabalho docente. O desenvolvimento do trabalho de 

formação continuada com o grupo de professores participantes mostrou, em vários dos 

docentes participantes, indícios de mudança de visão do erro e de prática pedagógica em sala 

de aula. 
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A maneira como os professores interpretam os erros dos alunos em relação aos 

números racionais nos anos iniciais do Ensino Fundamental foi o tema da pesquisa de Santos 

(2015). Para identificar os erros mais comuns dos estudantes, o autor elaborou um 

questionário para 324 alunos do 5º ano de uma escola pública, contemplando questões sobre 

os números racionais. Em seguida, de posse das respostas dos alunos, o pesquisador elaborou 

outro questionário (para os docentes), aplicado a 209 professores de Jaboatão dos Guararapes, 

em PE. Os resultados indicam que 70% dos professores participantes não conseguem 

descrever os erros dos alunos e suas possíveis causas, e menos de 2% conseguem apresentar 

uma interpretação plausível para esses erros. 

Nos estudos descritos abreviadamente acima, notamos que os professores da 

Educação Básica, em geral, têm dificuldade em utilizar o erro como instrumento de 

aprendizado. Fica claro também que as concepções dos professores acerca dos erros 

matemáticos cometidos pelos alunos influenciam a maneira como esses erros são tratados no 

cotidiano escolar (normalmente, como simples déficit no conhecimento matemático). Além 

disso, os estudos mostram que há dificuldades de natureza diversificada envolvendo o 

trabalho pedagógico em sala de aula escolar, quando este visa a eventual superação dos erros 

por parte dos alunos. 

Cury (2008) ressalta que mesmo que os pesquisadores pretendam descobrir as 

causas dos erros e aproveitá-los como instrumentos de aprendizagem, uma grande dificuldade 

é a proposição de atividades que consigam desafiar o aluno e que promovam a mudança de 

atitude dele frente ao próprio erro. Analisar erros e decidir como tratá-los faz parte da prática 

do professor em sala de aula, porém fatores como a formação do professor, suas crenças e 

concepções acerca do ensino e, principalmente, do ensino da matemática projetam atitudes 

diversificadas dos docentes face aos erros dos alunos. É que as decisões sobre o tratamento 

pedagógico dos erros dos alunos envolvem conhecimentos profissionais específicos do 

professor. Ao descrever as categorias em que Ball, Thames e Phelps agrupam o 

“conhecimento matemático para o ensino”, Cury e Bisognin (2017) comentam: 

 

Em relação aos erros cometidos pelos alunos, Ball, Thames e Phelps (2008) 

alertam para o fato de que reconhecer uma resposta errada é conhecimento 

comum do conteúdo, mas opinar sobre a natureza de um erro, prestar 

atenção nos seus padrões e pensar nos seus significados é conhecimento 

especializado do conteúdo; a familiaridade com os erros mais comuns e a 

decisão sobre quais são mais prováveis de serem cometidos é conhecimento 

do conteúdo e dos estudantes, enquanto que decidir quais exemplos usar para 

auxiliar os alunos a superar suas dificuldades ou quais as melhores 

representações para um determinado conceito é conhecimento do conteúdo e 

do ensino (CURY; BISOGNIN, 2017, p. 243). 
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Assim, inspirada na noção de “Conhecimento Pedagógico do Conteúdo” (PCK - 

SHULMAN, 1986) e nas categorias do MKT, Conhecimento Matemático para o Ensino 

(BALL; THAMES; PHELPS, 2008), Cury propõe o conceito de “Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo dos Erros” e entende que 

 

O conhecimento pedagógico do conteúdo dos erros exige muito mais do que 

o simples conhecimento do conteúdo ou da pedagogia. Esse conhecimento 

deve incluir uma compreensão do que faz aquele determinado conteúdo fácil 

ou difícil; das concepções errôneas que os alunos têm sobre o conceito ou 

sobre suas operações e propriedades; das formas de auxiliar os alunos a 

desconstruir suas concepções (CURY, 2012, p. 37). 

 

Em síntese, os estudos analisados nesta revisão de literatura evidenciam uma 

grande preocupação dos pesquisadores com a forma docente de lidar com o erro dos alunos. 

Percebemos, então, a necessidade de desenhar ações didáticas com o objetivo de tornar menos 

obscuras, para o professor, as origens dos erros dos alunos, de levar esses alunos a 

compreender as origens de seus próprios erros e de questionar suas crenças ou formas de 

pensar que eventualmente conduzam a eles. Enfim, as pesquisas sugerem que é possível 

trabalhar pedagogicamente sobre os erros dos alunos de modo a transformá-los em 

instrumentos de reflexão, o que contribui para a aprendizagem. No entanto, fica claro também 

que tais posturas pedagógicas demandam conhecimentos específicos do professor sobre o 

conteúdo, sobre didática, sobre pedagogia e sobre as formas de pensamento matemático dos 

alunos, o que Cury chama de “Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos Erros”. Por outro 

lado, constatamos certas lacunas no que se refere à análise do engajamento dos alunos em 

possíveis propostas de atividades didáticas específicas, no sentido de desenvolvimento do 

trabalho pedagógico de promoção da superação do erro. Lacunas são constatadas também no 

que se refere especificamente aos tipos concretos de dificuldade que o professor que pretende 

trabalhar pedagogicamente os erros dos alunos teria que enfrentar no dia a dia do trabalho 

docente escolar em matemática. É no sentido de contribuir para o preenchimento possível 

dessas lacunas que direcionamos a pesquisa aqui relatada. 

 

1.3 O trabalho docente de promoção da superação do erro pelo aluno 

 

Nesta seção abordamos a questão da observação e análise do erro por parte de 

quem o comete.  
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Torre (2007), como vários outros autores já citados, afirma que o erro deve ser 

assumido como condição inerente ao processo de aprendizagem e sua análise deve 

proporcionar indícios do que ocorre no desenvolvimento do raciocínio de quem o cometeu. 

Assim, a análise dos erros pode fornecer informações importantes em relação à forma de 

pensar e às técnicas utilizadas pelo aluno, revelando ao professor informações relevantes 

sobre o conteúdo ensinado, bem como sobre a tipologia e possíveis causas do erro. Taille 

chama atenção, no entanto, para o fato de que “o erro somente pode ser profícuo, do ponto de 

vista diagnóstico, se o professor tiver instrumentos teóricos para avaliar sua qualidade, seu 

quilate” (TAILLE, 1997, p. 31). Observamos, então, de passagem, que as licenciaturas em 

matemática deveriam discutir alguns desses instrumentos teóricos que permitem ao futuro 

professor, em sua prática docente escolar, desenvolver uma análise produtiva dos erros 

matemáticos cometidos pelos estudantes. 

A teoria piagetiana opõe-se à ideia de que o conhecimento é fruto de mera 

reprodução, devendo o aprendiz ser chamado a exercer um papel ativo no seu aprendizado. 

Segundo Pinto (2000), para reconhecer o lugar que o erro ocupa na construção do 

conhecimento, de acordo com Piaget, é necessário compreender as seguintes ideias: a 

assimilação, a acomodação e a equilibração. A assimilação ocorre quando a criança tem novas 

experiências e tenta adequar esses novos estímulos aos esquemas “velhos” que já possui, ou 

seja, ela vai agregar elementos do meio a estruturas do organismo. Piaget define o conceito de 

acomodação: “todo esquema de assimilação é obrigado a se acomodar aos elementos que ele 

assimila, isto é, a modificar-se em função de suas particularidades, mas sem perder sua 

continuidade nem seus poderes anteriores de assimilação” (PIAGET, 1975
3
 apud TAILLE, 

1997, p. 33). Ao ser aceito pelo sistema cognitivo, esses novos esquemas serão incorporados 

ao novo objeto, o que não será imediato, mas acabará acontecendo; neste caso, houve um 

equilíbrio entre assimilação e acomodação. Pinto (2000) diz que se não ocorreu a assimilação 

de uma informação, ocorre um estado de desequilíbrio. 

 

Quanto o sujeito não assimila um objeto ou uma informação ele está em 

estado de desequilíbrio, ou de “conflito cognitivo”. Quando há assimilação e 

acomodação, pode-se afirmar que houve equilibração, ou seja, a regulação 

das relações entre a estrutura cognitiva do sujeito e as relações exteriores. O 

fator dinâmico e construtivo presente neste processo é a ação do sujeito ao se 

relacionar com o objeto (PINTO, 2000, p. 44). 

 

Em termos abreviados, uma desequilibração ocorreria quando as estruturas 

cognitivas do sujeito não dão conta de estabelecer uma relação “confortável” com 
                                                           

3
 PIAGET, J. L´équilibrationdes estructures cognitives: problème central du développement. Paris: PUF, 1975. 
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determinada situação que o perturba, do ponto de vista cognitivo. O sujeito, então, busca 

assimilar as experiências perturbadoras, absorvendo os estímulos provenientes delas, através 

do desenvolvimento de novos esquemas e/ou da adaptação dos antigos à nova situação. Isso 

gera a necessidade de acomodação dos esquemas recém-construídos ou adaptados dentro da 

nova estrutura cognitiva que se desenvolveu, provocando uma reequilibração, em novo 

patamar. Piaget descreve sinteticamente esse processo de reequilibração como aquilo que 

acontece no desenvolvimento do sujeito, quando as estruturas cognitivas se redesenham, 

acomodando os novos elementos assimilados a partir de uma experiência de desequilibração 

cognitiva (PIAGET, 1975 apud TAILLE, 1997). Percebemos aqui o papel do professor num 

trabalho de tratamento pedagógico dos erros matemáticos na escola: caberia a ele promover o 

surgimento de conflitos desequilibradores a partir dos erros observados nas produções dos 

alunos e oferecer contribuições para que o processo de reequilibração se desenvolva. Assim, 

os erros podem gerar crescimento intelectual para o aluno na medida em que tiverem 

potencial para levá-lo a modificar seus esquemas mentais e redesenhar suas estruturas 

cognitivas dentro de um processo que envolveria a desequilibração inicial, seguida de 

assimilação, acomodação e fechando o ciclo com uma eventual reequilibração, em que sua 

estrutura cognitiva é amplificada. 

Notamos claramente que não é suficiente que o aluno saiba que errou, é 

necessário que compreenda por que errou e que seja capaz de tomar certa distância do erro e 

contemplá-lo, observá-lo e eventualmente contorná-lo, construindo um novo patamar de 

entendimento da situação que o levou ao erro. Ao professor, por sua vez, caberia ajudar o 

aluno nesse processo de tornar o seu erro observável para si mesmo. Pinto (2000) entende que 

existem diferentes níveis perceptíveis de relação do aluno com o seu próprio erro e descreve 

esses níveis abreviadamente assim: 

Nível A - o sujeito é indiferente ao erro, está alheio a ele. Faz apenas a correção 

no caderno, apagando o errado e copiando a resolução correta, sem refletir sobre sua conduta 

na construção do erro. O professor deve intervir para ajudar o aluno a compreender que houve 

efetivamente algum erro. É claro que é preciso mobilizar conhecimentos profissionais 

específicos para que essa ajuda seja efetiva. 

Nível B – Há uma oscilação na percepção do erro, sem uma efetiva compreensão 

por parte do aluno daquilo que efetivamente gerou o erro. Neste nível, os erros geralmente 

têm origem na má compreensão do que foi pedido ou podem acontecer erros de distração. 
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Nível C – A pessoa compreende bem o problema e seu próprio erro e é capaz de 

dar explicações lógicas para a origem dele. Neste nível, o erro pode ser considerado 

completamente observado pelo aluno. 

Um modelo de análise, por parte do professor, de erros matemáticos dos alunos 

foi proposto por Torre (2007), com seu Modelo de Análise Didática dos Erros (MADE). O 

MADE é um aporte que pode servir de base tanto para investigação como para a análise e 

tratamento didático dos erros (FIG. 1). 

 

 
FIGURA 1 – Modelo de Análise Didática do Erro. 

Fonte: DE LA TORRE, 2007, p. 108. 

 

O MADE leva em consideração três momentos de um processo em que se observa 

a ocorrência dos erros ao longo da aprendizagem. De acordo com esse autor, devem-se 

examinar num primeiro momento os erros de Entrada, que se distribuem em três planos – 

erros de intenção, de percepção e de compreensão. O segundo momento é o da Organização. 

Segundo Torre, “os erros de organização ocorrem quando o sujeito trata de mudar a 

informação de que dispõe para dar com a resposta que lhe é pedida” (TORRE, 2007, p. 118). 

Nesse momento, segundo o autor, ocorrem erros de análise e de síntese, de ordenação e de 

conexão. O terceiro momento é o da Execução do plano de resolução da tarefa, no qual 

podem ocorrer erros mecânicos, operacionais e estratégicos. 

Além desses modelos de classificação de erros, referimo-nos de modo especial, 

neste nosso trabalho, às ideias de Helena Cury sobre o tratamento pedagógico dos erros 

matemáticos na escola básica. Partindo das ideias de Shulman (1986) e das suas extensões, 

produzidas por Ball, Thames e Phelps (2008), Cury (2012) foca nos tipos de conhecimentos 

profissionais docentes associados ao tratamento dos erros e apresenta a noção de 
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Conhecimento Pedagógico do Conteúdo dos Erros (CPCE) como a convergência de vários 

aspectos do conhecimento matemático relacionados com a análise de erros. Segundo a autora, 

o CPCE “envolve conhecer o conteúdo no qual o erro foi cometido, as razões pelas quais tal 

conteúdo gera erros, as formas de trabalhar com os erros para desestabilizar as concepções 

errôneas dos alunos e as estratégias de ensino que podem auxiliar os alunos a superar suas 

dificuldades de aprendizagem” (CURY, 2012, p. 38). 

Neste trabalho, vamos dar um destaque especial ao estudo do erro como elemento 

diagnosticador, de acordo com Silva, Savi e Passos (2016). Isto significa enfatizar o erro 

como uma oportunidade de aprendizagem e também como uma tomada de consciência a 

respeito do processo de aprendizagem, tanto para os alunos como para o professor. 

Atribuímos ao erro uma função didática, mas também lhe atribuímos uma função de 

chamamento à reflexão, a um repensar das práticas de ensino do professor e das atitudes do 

aluno diante de sua própria aprendizagem matemática. Investigamos quais contribuições para 

a aprendizagem do aluno um trabalho docente de tratamento pedagógico dos erros 

matemáticos pode trazer, mas tentamos também identificar as dificuldades que um professor 

enfrenta no desenvolvimento de um trabalho escolar voltado para a superação dos erros 

matemáticos por parte dos seus alunos. Para isso, trabalhamos com as seguintes questões de 

investigação: 

Questão 1: “Quais contribuições para a aprendizagem e para o ensino pode 

trazer um trabalho docente de tratamento pedagógico dos erros matemáticos cometidos por 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública em atividades escolares ao 

longo de um semestre letivo?” 

Questão 2: “Que limitações o professor enfrenta no desenvolvimento desse tipo de 

trabalho, numa sala de aula real de matemática, de uma escola real da rede pública do 

Estado de Minas Gerais”? 

Talvez a palavra real que qualifica a sala de aula e a escola da rede pública, na 

Questão 2, mereça uma explicação, ainda que muito simples: trata-se de destacar que, no 

trabalho de tratamento pedagógico dos erros levado a cabo, tentou-se evitar (ao máximo 

possível) a criação de um ambiente especialmente apropriado para o desenvolvimento de uma 

pesquisa “externa” ao funcionamento normal da sala de aula e da escola onde o trabalho de 

campo aconteceu. As atividades não foram criadas especialmente para a pesquisa, os tópicos 

abordados eram os do programa proposto para o nono ano, o livro texto foi o mesmo 

usualmente utilizado etc.. A ideia era não criar artificialidades que pudessem tornar a pesquisa 

impossível (ou difícil) de ser replicada em uma sala de aula de uma escola pública qualquer. 
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Entretanto, ainda que fosse essa a ideia, alguns arranjos especiais tiveram que ser pensados e 

executados, como relataremos no devido momento.   

Tais questões de investigação situam nosso trabalho na linha 2 – Formação de 

Professores de Matemática, Cultura e Ensino-aprendizagem de Matemática, do Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da UFOP e justifica-se por constituir o foco central de 

uma pesquisa que pretende contribuir para que outros professores e alunos compreendam o 

papel do erro no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, bem como para a reflexão 

dos professores a respeito de sua própria prática profissional docente escolar. Acreditamos, 

em princípio, que as possíveis contribuições podem se alinhar nas seguintes direções gerais 

(os particulares de cada uma dessas direções deverão constituir, se for o caso, os resultados da 

pesquisa): 

a) Favorecer a construção, por parte do aluno, de uma atitude positiva em relação 

ao seus erros matemáticos; 

b) Fazer diminuir a tensão e/ou a falta de atenção do aluno, que podem, 

eventualmente, restringir ou limitar as tentativas de encaminhamento de 

soluções para questões usuais das atividades escolares (prova, atividade de 

sala de aula, tarefas para casa, por exemplo); 

c) Estimular a participação dos alunos (especialmente aqueles que apresentam 

desempenho escolar menos qualificado) nas discussões das resoluções de 

questões de atividades propostas a todos os alunos; 

d) Favorecer o desenvolvimento de uma atitude de identificação do erro, de 

reconhecimento da origem do erro, tanto pelo aluno quanto pelo professor, e 

de busca de um caminho de superação do erro, em atividades matemáticas 

escolares, por parte do aluno. 

Quanto à segunda questão, antecipamos possibilidades de limitações de natureza 

institucional (estrutura física, horários, programa a ser cumprido etc.), limitações ligadas ao 

possível desinteresse dos alunos e limitações provenientes da formação prévia insuficiente do 

professor para esse tipo específico de trabalho. 

É claro que, se por um lado, um trabalho docente qualificado de tratamento dos 

erros matemáticos na escola tem potencial para contribuir em todos esses aspectos citados 

acima, certamente exige, por outro lado, conhecimentos amplos e de natureza diversificada do 

professor que pretende realizá-lo (mostraremos detalhes sobre essas exigências de saber 

profissional docente ao longo do relato). Em função disso, fizemos questão de acrescentar 

uma segunda questão de pesquisa, de modo a alertar para as limitações e dificuldades que 
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vivenciamos (e que, cada um a seu modo, todo professor terá de enfrentar) para executar tal 

trabalho numa sala de aula “real”, de uma escola pública “real” do interior de Minas Gerais. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, assim como o contexto, os participantes e as escolhas feitas. De acordo com a 

problemática e as questões de pesquisa apresentadas no capítulo anterior, a pesquisa foi 

realizada na escola Estadual Amílcar Savassi, em Barbacena, Minhas Gerais, na qual são 

oferecidos os 8 anos do Ensino Fundamental e os 3 do Ensino Médio. A escola tem 17 turmas de 

Ensino Médio (1º ao 3º ano), com 585 alunos, 14 turmas de Ensino Fundamental 2 (sexto ao nono 

ano) com 430 alunos, 5 turmas de Fundamental 1 (1º ao 5º ano) com 115 alunos,  uma turma de  

Educação de Jovens e Adultos (EJA),  com 35 alunos. A clientela da escola é bastante 

diversificada abrangendo pessoas de classe média (maioria) e classe média baixa. O Ensino Médio 

funciona na parte da manhã, o Fundamental 1 e 2 na parte da tarde e a Educação de Jovens e 

Adultos, à noite. A carga horária de matemática é de cinco aulas semanais no Ensino Fundamental 

2. A opção por essa escola deu-se em função de ser o local onde exercemos a docência em 

Matemática desde 2008. Desenvolvemos a pesquisa em uma turma de 9° ano do Ensino 

Fundamental. 

Os participantes da pesquisa têm, em média, em torno de 15 anos de idade. 

Inicialmente contava com 33 alunos matriculados, sendo três repetentes. Dos 33 alunos, 31 se 

dispuseram a participar da pesquisa e, no decorrer do período letivo, dois desses 31 mudaram 

de escola, o que nos permitiu contabilizar 29 alunos participantes. No entanto, oito desses 

apresentaram uma quantidade significativa de faltas e acabaram sendo desconsiderados na 

pesquisa. O espaço físico da sala era adequado, mas apresentava muito ruído e problemas de 

iluminação, principalmente quando as aulas eram no último horário. 

Procuramos a direção da escola e apresentamos a proposta de pesquisa, 

explicando a intenção de desenvolvê-la na turma do 9º ano em que atuávamos como 

professora de matemática. Nosso pedido foi imediatamente acatado e, a partir daí, realizamos 

uma reunião de pais para apresentar, de forma sucinta, a proposta de trabalho. Na reunião, 

estiveram presentes apenas quatro pais, aos quais entregamos as cartas-convite para 

participação na pesquisa e as declarações de rotina, obtendo autorização formal desses pais 

para a realização do trabalho. Os demais alunos levaram as cartas-convite para casa e as 

trouxeram assinadas pelos pais ou responsáveis. Com a autorização dos alunos, dos pais e da 

direção da escola, demos início às atividades. 

Trabalhamos com atividades “normais” de sala de aula de 9º ano do Ensino 

Fundamental (a maioria delas propostas no livro didático utilizado), com o objetivo de 
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identificar e catalogar os tipos de erros cometidos nessas atividades, observar a forma (mais 

engajada ou menos engajada) como participavam das correções que conduzimos, registrar as 

eventuais mudanças ocorridas no modo como cada aluno se relacionava com o próprio erro (a 

partir da abordagem desenvolvida pela professora pesquisadora) e perceber como reagem às 

intervenções da professora no sentido de levá-los a observar e refletir sobre o próprio erro 

(descobrir onde errou, por que errou e como poderia corrigir o erro cometido). Enfim, quais 

contribuições esse trabalho com os erros traria para a aprendizagem matemática nesta turma e 

quais as limitações e dificuldades (dos alunos, da professora pesquisadora e do próprio 

esquema de funcionamento da instituição) se imporiam ao trabalho. As atividades foram 

realizadas de modo a ser possível avaliar com alguma precisão os tipos de erro cometidos pelo 

aluno individualmente. Nessas atividades, os alunos foram solicitados a registrar não somente 

os cálculos efetuados, mas também uma explicação detalhada da resolução empreendida. 

Entretanto, essa última solicitação nem sempre foi atendida como esperávamos. 

Após a realização das atividades, analisávamos cada uma das resoluções 

apresentadas pelos alunos, identificando os erros cometidos e catalogando-os. Observávamos 

quais informações relevantes para o trabalho docente a resolução do exercício e a explicação 

forneciam, quais conhecimentos anteriores não pareciam estar bem consolidados, bem como 

quais exemplos, contraexemplos e analogias poderiam ser colocados aos alunos, a fim de 

tornar os erros observáveis por eles. Na aula seguinte, retomávamos conceitos, procedimentos 

e cálculos que os alunos haviam feito incorretamente, sem mencionar quem errou e onde 

errou. Em seguida, a atividade era devolvida ao aluno para que tentasse observar e registrar 

onde havia errado e corrigir. O intuito era deixar de priorizar apenas a resposta correta, 

atentando especialmente para o processo de observação e análise do erro, não apenas com a 

resposta final apresentada pelo aluno, mas em todo o processo de resolução da questão. 

Utilizamos o diário de campo para registrar o desenvolvimento das tarefas, tempo 

gasto em cada uma delas, a ordem cronológica das tarefas propostas, o ambiente em que se 

deu a resolução das atividades, o comportamento dos alunos durante as atividades, a postura 

da professora pesquisadora diante das situações em que o erro emergia. Procuramos registar 

também as reações dos alunos diante dos próprios erros, os erros mais comuns, os tipos de 

erro que oferecem maior dificuldade de serem observados e superados. 

Ao final da segunda atividade, houve uma mudança de estratégia. Percebemos que 

não conseguiríamos levar os alunos a se interrogarem a respeito do quê e do porquê dos erros 

cometidos, na forma como estávamos procedendo. Eram muitos alunos na sala, alguns 

erravam, outros não, e na discussão coletiva ficou difícil conter os que percebem os erros dos 
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outros e apontam onde eles estão errando, além de anteciparem a indicação da forma correta 

de fazer o exercício. Ademais, não dá para esperar que um determinado aluno reflita sobre seu 

próprio erro enquanto os outros não se dispõem a fazê-lo (seja porque não erraram, seja 

porque não estão suficientemente interessados nessa reflexão). Percebemos que muitos 

esperam apenas que a professora apresente o procedimento correto para que “aprenda”, sem 

penetrar nos porquês dos seus próprios erros. A ideia, a nosso ver, é mais ou menos assim: há 

um procedimento que leva à resposta correta, se errei é porque esqueci esse procedimento. 

Então, não há muito o que pensar, apenas tentar decorar bem os procedimentos corretos. 

Pela quantidade de alunos em sala, tornou-se também difícil realizar gravações em 

áudio, devido ao excesso de ruídos. Outra dificuldade encontrada nas discussões coletivas foi 

a timidez e o medo de falar, pela possibilidade de cometer erros crassos. Outro complicador: 

muitos alunos têm o hábito de apagar rapidamente o exercício quando algum colega diz a sua 

resposta, especialmente se esse colega for reconhecido por eles como “bom aluno”. É uma 

atitude quase automática, dificultando a percepção do fundamento do seu erro, daquilo que o 

levou a cometer esse erro e, mais difícil ainda, como poderia corrigir esse erro. 

Assim, a partir da terceira atividade, resolvemos perguntar quem poderia ficar na 

escola após o horário das aulas para uma conversa individual sobre as próprias resoluções das 

tarefas propostas. Quatro estudantes se dispuseram (A1, A2, A3, A4) e elaboramos uma 

escala de trabalho com um deles a cada semana. Ressaltamos, entretanto, que, desses quatro, 

dois faltavam muito às aulas e consequentemente aos encontros, sendo que uma aluna disse 

que faltava por motivos de doença. Os encontros aconteceram na escola, após o último 

horário. Tínhamos problemas em relação a um lugar onde nos reunir, já que as salas não 

poderiam ser usadas (estavam sendo limpas pelos funcionários responsáveis), e não havia 

outro lugar adequado para esses encontros. Muitas vezes ficávamos na sala da supervisão, e 

outras vezes na sala dos professores. Em ambos os lugares, além de barulho, havia sempre 

funcionários, professores ou outros alunos interrompendo-nos ou conversando por perto. Mas 

é a escola real, com as condições reais de que dispúnhamos.  

As discussões se desenvolviam de acordo com a necessidade observada nas 

correções das tarefas e com as dúvidas que surgiam em sala de aula. As conversas extraclasse 

sofreram influências internas e externas aos participantes, seu desenvolvimento não seguiu 

um roteiro rígido e pré-determinado. Na sequência das atividades foram, algumas vezes, 

retomados exercícios de atividades anteriores em que os alunos cometeram erros, uma vez 

que se observou a recorrência desses erros, mesmo após as discussões feitas em sala de aula. 

A pesquisa teve duração média de 6 meses, de março a agosto. Salientamos que não foram 
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aplicadas atividades específicas da pesquisa em todas as aulas, pois demandavam muito 

tempo, o que comprometeria o andamento do programa a ser cumprido. Geralmente, em uma 

aula da semana a atividade era aplicada, logo após eram analisadas pela professora 

pesquisadora e, na semana seguinte, devolvida ao aluno para serem observados e corrigidos os 

erros por ele cometidos e, então eram discutidos com a turma, de forma abrangente, os erros 

mais significativos. Salientamos também que não contemplamos aqui, todas as atividades 

realizadas, elencamos as que apresentavam erros significativos e persistentes. Imprevistos 

ocorreram durante o período de realização da pesquisa tais como: greve dos professores 

ocorrida em março, greve dos caminhoneiros, em maio, e ensaios de quadrilha, em junho.  

No capítulo 3, a seguir, apresentamos e analisamos os dados obtidos a partir dos 

registros das resoluções das questões pelos alunos, mas apenas para aqueles que participaram 

das conversas extraclasse. Essa decisão foi tomada em virtude do fato de que os erros 

cometidos por esses quatro alunos ao longo das atividades não se distinguem muito dos erros 

cometidos pelos demais, com a vantagem de que, no caso desses quatro alunos, pudemos nos 

aproximar melhor das origens dos seus erros através das conversas extraclasse. De todo modo, 

pudemos observar que, em termos dos erros cometidos, esses quatro alunos representam 

razoavelmente a turma como um todo (um relato mais abrangente dos dados relativos aos 

erros cometidos pelos alunos participantes encontra-se no Apêndice). 

Numa segunda seção do próximo capítulo, apresentamos e comentamos as 

respostas dos alunos a um questionário que lhes foi proposto ao final do segundo semestre 

letivo de 2018. O objetivo foi entender como os participantes perceberam os resultados do 

trabalho desenvolvido, em termos de possíveis mudanças e avanços observados no dia a dia 

escolar, ao lidar com os próprios erros matemáticos. 

 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 Os erros observados nos registros dos alunos e discutidos nas conversas 

extraclasse 

 

Nesta seção, descrevemos os procedimentos a que os alunos A1, A2, A3 e A4 (os 

que participaram das conversas extraclasse) recorreram para a realização das tarefas propostas 

durante o desenvolvimento da pesquisa. A análise das resoluções desses alunos permitiu 
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observar certos detalhes no desenvolvimento, irregular e tortuoso, de suas trajetórias de 

aprendizagem. 

Cabe lembrar que as atividades foram propostas de acordo com o andamento 

normal da matéria do nono ano, mas levando em conta as dificuldades que se apresentavam 

nas atividades realizadas anteriormente. No dia a dia das aulas foram aproveitadas as 

oportunidades que surgiram para fazer analogias, dar exemplos, contraexemplos e reforçar os 

processos de resolução, principalmente nos tipos de exercícios em que foi observada maior 

incidência de erros. Quando devolvidas aos alunos, as atividades eram revisadas por eles 

individualmente, com o objetivo de que repensassem sobre o que fizeram. 

Apresentamos os dados dessa fonte (registros dos alunos e conversas extraclasse) 

seguindo a ordem das atividades propostas. Os comentários analíticos foram intercalados com 

a apresentação dos dados, num texto corrido, de modo a tornar mais fácil a leitura e o 

acompanhamento da análise desenvolvida. Em alguns casos, fazemos um preâmbulo à 

apresentação dos dados relativos aos quatro sujeitos, mencionando extratos da discussão geral 

ocorrida em sala de aula com toda a turma. Isso talvez ajude a situar o trabalho individual 

realizado com cada um dos quatro, nas conversas extraclasse, em relação ao contexto das 

discussões com toda a turma. 
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3.1.1 Atividade 1: erros e comentários analíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os exercícios desta atividade foram feitos no dia 21 de março, sem consulta e 

individualmente. Os alunos tiveram cerca de 40 minutos para produzir suas respostas. 

Demonstraram muita dificuldade em escrever o modo como pensaram. Quase sempre apenas 

tentavam descrever o que haviam feito. Após a realização da atividade, os exercícios foram 

recolhidos e olhamos, um por um, sem fazer nenhuma anotação na folha onde estavam as 

soluções. Na aula seguinte, decidimos abordar novamente alguns tópicos, dando um enfoque 

maior aos erros que os alunos cometeram sem, naturalmente, citar quem errou e onde errou. 

Percebemos, na análise das resoluções, alguns problemas relacionados a conteúdos dos anos 

anteriores, tais como operações com números negativos, fatoração em primos e a própria 

noção de raiz quadrada. 

Alguns alunos decoraram o modo como se faz o exercício, sem compreender a 

lógica subjacente a esse modo. Nas análises, pudemos refletir um pouco sobre esse fato 

relativamente corriqueiro na escola e percebemos que, de alguma forma involuntária, 

podemos não ter atuado tão intensamente como poderíamos para desestimular esse tipo de 

atitude dos alunos. A questão é que, ao longo do exercício da docência escolar, por uma série 

de razões, estabelecemos um processo (mais ou menos mecânico) de proceder na atividade 

docente: num primeiro momento fazíamos uma explanação detalhada do assunto a ser 

ensinado, com as explicações conceitualmente corretas e detalhadas, seguidas de exemplos e 

contraexemplos, até chegar nas formas algorítmicas de realizar certos procedimentos, as 

quais, como é sabido, ajudam na rapidez da execução dos procedimentos. Supondo, 

inconscientemente, que as ideias teóricas estavam devidamente absorvidas, insistimos então 

na memorização dos procedimentos. Isso pode ter estimulado os alunos a decorar os 

algoritmos, ignorando a reflexão sobre a lógica que os sustenta, especialmente considerando-
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se que essa é uma concepção bastante comum (para não dizer efetivamente dominante) na 

aprendizagem matemática escolar em geral. Ao notar isso, em alguns momentos do trabalho, 

tentamos atuar contra esse mecanismo de ação já internalizado. Assim, em relação à adição de 

radicais semelhantes, por exemplo, ao perceber certa dificuldade dos alunos em realizar 

corretamente a operação, tentamos utilizar uma analogia com o que supúnhamos que 

soubessem, em lugar de apenas relembrar a regra já estabelecida. Perguntamos à turma qual o 

resultado de 2x + 3y – 7x + 6y. A14 respondeu: “pega o 3y e soma com 6y”. A15 questionou: 

professora, você substituiu as letras pelas raízes? Porquê? Respondemos: para mostrar que a 

ideia é a mesma nos dois casos. A aluna neste momento entendeu o objetivo do exemplo e 

demonstrou alegria por ter compreendido. Na sequência perguntamos se poderiam prosseguir 

após chegarem ao resultado -5x+9y. Um aluno disse que não, pois os termos não eram 

semelhantes. Concluímos então com a observação de que tínhamos chegado à forma mais 

simples do resultado. 

Abaixo, destacamos os erros de cada um dos alunos na Atividade 1 e alguns 

comentários analíticos 

 

A1 

 
FIGURA 2 – Resolução do exercício 1 da atividade 1 feito por A1. 

 

No exercício 3, A1 utilizou a linguagem correta ao escrever que “agrupou os 

semelhantes” e explicou que o resultado não era composto de termos semelhantes, por isso 

não prosseguiu somando. Porém errou nas operações que envolviam números negativos, 

fazendo -4-3 igual a -1 [como se fosse – (4-3), cuja expressão oral é a mesma]. Além disso, ao 

colocar os termos semelhantes próximos, trocou o sinal dos mesmos, talvez se lembrando 

confusamente de uma “regra” para resolução de equações que diria (na forma em que 

provavelmente lembrou): um termo, quando troca de lugar, também troca de sinal. Entretanto 

essa hipótese pode não ser válida, uma vez que também trocou o sinal do 3√ , que não trocou 

de lugar na sua resolução. 
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FIGURA 3 – Resolução do exercício 4 da atividade 1 feito por A1. 

 

No exercício 4, A1 fatorou o radicando corretamente, mas ao agrupar os fatores 

primos escreveu “elevei ao tanto de vezes que ele apareceu na fatoração”, ou seja, não os 

agrupou de acordo com o índice do radical e também não percebeu que deveria extraí-los do 

radical, por isso acabou voltando ao número inicial que é 200. Isso dá indícios claros de que 

A1 procurou seguir um procedimento, sem entender o objetivo e o sentido desse 

procedimento. Ao final escreveu √      . Pode-se notar certa indiferença com relação a 

atingir o objetivo de resolver corretamente o que é pedido, pois nesse tipo de questão seria 

muito fácil conferir se o resultado obtido está correto: bastaria multiplicar 20 por 20 e 

verificar se dá realmente 200. A impressão que fica é a de que alguns alunos não fazem muita 

questão de acertar, não se sentem desafiados pelos exercícios. Isso pode ser uma fonte 

recorrente de erros. 

Após o exercício ser devolvido para correção, A1 percebeu os erros no exercício 

3, apesar de ter colocado um sinal negativo no  √  , talvez por distração (ver abaixo). Fez as 

operações com números negativos corretamente. Relatou que errou porque não usou a regra 

de sinais corretamente, escrevendo a mesma ao lado. Nota-se que a dificuldade com as 

operações envolvendo números negativos permanece, já que escreveu a regra de sinais para a 

multiplicação, mas a operação efetuada era a adição. Além disso, não percebeu o erro 

cometido no exercício 4. 

 
FIGURA 4 – Devolutiva do exercício 3 da atividade 1 feita por A1. 
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A2 

No exercício 4 da Atividade 1, A2 fatorou corretamente, porém não chegou à 

resposta certa. O fato de não ter agrupado os fatores primos de acordo com o índice do radical 

(no caso, de 2 em 2) indica que não entendeu a lógica do procedimento. De novo, observa-se 

que não houve uma tentativa de elevar o resultado ao quadrado para verificar se estava 

correto. Decorar um procedimento sem entender sua lógica, normalmente impossibilita a 

correção do erro (caso venha a ser constatado), além de aumentar a possibilidade de utilizar o 

procedimento incorretamente. Nota-se também que outra fonte possível de erros é não 

escrever o radical sobre todo o radicando, apenas sobre parte dele. Ao longo da resolução, 

pode-se não lembrar exatamente o que está sob o radical. 

 
FIGURA 5 – Resolução do exercício 4 da atividade 1 feita por A1. 

 

Na devolutiva do exercício, A2 conseguiu perceber o erro e refazê-lo de forma 

correta. No entanto, parece que esqueceu de um 2 e depois corrigiu. Nota-se que, de novo, não 

escreveu o símbolo do radical sobre toda a expressão. 

 
FIGURA 6 – Devolutiva do exercício 4 da atividade 1 feita por A1. 

 

Constata-se uma melhora na forma de explicar como fez o exercício, sinalizando 

que compreendeu que deveria fazer “grupos” de 2 e não de três, apesar de não ter explicitado 

que os grupos devem ser feitos de acordo com o índice da raiz. 

 

A3 

A3 teve problemas nas operações com números inteiros, pois ao fazer  √   √  

deu como resposta  √  e não - √  (exercício 3). Hart (1981) comenta esse tipo de erro: 



47 

 

como o estudante não concebe “tirar o maior do menor” (no caso, 2-8) costuma utilizar uma 

espécie de comutatividade para inverter a operação e realizá-la numa forma que lhe pareça 

mais confortável (8-2). 

No exercício 4, A3 não fez a fatoração em primos, embora, no contexto 

específico, sua forma de fatorar 200 como 10
2
.2 faça todo o sentido. O problema é que, 

embora fatorando de modo correto para a tarefa, não conseguiu chegar ao resultado certo. Isso 

nos leva a pensar que não tenha feito a fatoração alternativa com o propósito de extrair o 10 

do radical, mas apenas por não perceber que 10 não é primo e poderia ainda ser fatorado. 

Observa-se, além disso, mais um caso de escrita incorreta do radical (apenas sobre a primeira 

parte da fatoração obtida). Outra observação é a seguinte: A3 parece entender que simplificar 

o radical significa escrever o radicando na forma fatorada (FIG. 7) 

 
FIGURA 7 – Resolução do exercício 4 da atividade 1 feita por A3. 

 

Na questão 3, na devolutiva, percebeu que   √   √         √   embora não 

tenha se expressado bem ao dizer como pensou (ver abaixo). 

 
FIGURA 8 – Devolutiva do exercício 3 da atividade 1 feita por A3. 

 

A3 analisou seu erro de forma inadequada na questão 4, pois corrigiu apenas a 

fatoração do 200 como 10
2
.2, o que, para os propósitos do exercício em tela, não estava 

errado. No entanto, observando a fatoração feita na correção (FIG. 9), percebemos que erra na 
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decomposição de um número em fatores primos apesar de esse ser um assunto estudado no 

sexto ano. Percebe-se o tamanho da defasagem de A3 em relação ao ano em que está (nono 

ano). Isso gera muita dificuldade nas correções, obviamente. A3 parece ter percebido, talvez a 

partir de algum comentário da professora sobre o procedimento geral de fatoração para 

simplificação dos radicais (a fatoração em primos sempre resolve o problema enquanto uma 

fatoração qualquer nem sempre resolve, portanto o mais geral e adequado seria fatorar em 

primos) que sua fatoração não foi feita usando apenas fatores primos e concluiu que seu erro 

foi esse. No entanto, não conseguiu finalizar e chegar ao resultado mais simples do radical, 

reforçando a hipótese de que não entende que simplificar inclua extrair o que for possível de 

dentro do radical sem alterar o valor da expressão. 

 
FIGURA 9 – Devolutiva do exercício 4 da atividade 1 feita por A3. 

 

A4 

Na resolução do exercício 3 desta atividade, A4 errou nas operações com números 

inteiros e também somou dois radicais que não eram semelhantes adicionando os seus 

coeficientes (colocando o resultado como o novo coeficiente) e também os respectivos 

radicandos (colocando o resultado como o novo radicando). É interessante observar que, 

segundo sua lógica, nada o impediria de somar diretamente os radicais (semelhantes ou não) 

desde a expressão inicial. De novo, parece que somar os semelhantes é a primeira instrução a 

ser seguida, mesmo que isso não faça muito sentido (uma vez que, no final, soma os não 

semelhantes segundo uma forma que não é compatível com a soma dos semelhantes). 

 

 
FIGURA 10 – Resolução do exercício 3 da atividade 1 feita por A4. 
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A4 deixou o exercício 4 em branco. Podemos fazer algumas suposições para as 

causas dessa atitude, entre elas a falta de engajamento do aluno, falta de confiança, simples 

desinteresse ou uma grande defasagem em relação a conteúdos já vistos em anos anteriores, o 

que o teria desanimado até mesmo de tentar. 

Na devolutiva para correção, parece ter percebido que o exercício 3 estava errado, 

mas não explicou como pensou, embora o tenha refeito de forma correta. 

 
FIGURA 11 – Resolução do exercício 3 da atividade 1 feita por A4. 

 

Já o exercício 4, A4 fez, na devolutiva, de forma satisfatória, porém disse que fez 

o m.m.c. de 200 (em lugar de fatorar). De novo, a fixação nos procedimentos, sem entender a 

lógica aparece: como o algoritmo para a fatoração tem alguma semelhança com o do cálculo 

do m.m.c. de dois ou mais números, A4 confunde os nomes. Ao que parece, prende-se às 

instruções sobre o que deve fazer. Correspondentemente, na parte em que se pede pra explicar 

como pensou, diz apenas o que fez, não o que pensou. Essa foi uma tarefa bem árdua para os 

alunos em geral, pois não é uma prática comum o professor de matemática solicitar que os 

alunos descrevam como pensaram. Aliado a isso pode estar presente a “preguiça” de escrever, 

o que é bastante comum. 

 

 
FIGURA 12 – Devolutiva do exercício 4 da atividade 1 feita por A4. 

 

Percebe-se nesta primeira atividade, grande dificuldade dos alunos em escrever o 

que pensaram, atendo-se sempre ao que fizeram. Nota-se também que alguns alunos 

conseguiram detectar erros cometidos e corrigi-los, porém, não se pode garantir que 

entenderam os fundamentos dos seus erros, pois, ao que parece, identificam o erro com a 
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simples realização incorreta de uma determinada sequência de procedimentos. E a correção do 

erro, com o restabelecimento da sequência correta. Notam-se erros relacionados ao assunto 

em tratamento (operar com radicais, significado das raízes) e erros associados ao trabalho em 

anos anteriores de escolarização (fatoração em primos, operações com os inteiros, potências 

com expoentes naturais, entre outros). Como a descrição do que cada um pensou não acontece 

efetivamente (talvez a natureza do exercício proposto favoreça a ocorrência da simples 

menção aos passos dados para chegar ao resultado, em lugar do raciocínio desenvolvido), fica 

difícil, em muitos casos, entender os fundamentos dos erros cometidos. E mais difícil ainda, 

que os alunos corrijam seus próprios erros, uma vez que não dominam os conhecimentos 

anteriores necessários para efetuar essa correção. Em relação aos diferentes níveis de 

percepção do seu erro, de acordo com Pinto (2000), podemos supor que os alunos, nesta altura 

do trabalho, encontravam-se no nível B, em que predomina certa oscilação na percepção do 

erro, sem que os alunos tenham completa consciência do que efetivamente gerou o erro e, 

consequentemente, experimentam certa incapacidade de corrigi-los. Nas conversas 

extraclasse, que começaram a partir da atividade 3, os fundamentos dos erros se tornam um 

pouco mais acessíveis à professora/pesquisadora. 

 

3.1.2 Atividade 2: registro das resoluções 

 

A segunda atividade foi proposta no dia 03 de abril e contemplava os mesmos 

tipos de exercício da Atividade 1, em razão das dificuldades observadas anteriormente. Os 

alunos fizeram essa segunda atividade sem consulta e individualmente. Examinamos os erros 

que surgiram, sem sinalizá-los para os alunos e não realizamos uma aula específica para 

trabalhar os erros encontrados. Na devolutiva, planejada para que corrigissem os eventuais 

erros, utilizamos outra estratégia: permitimos que olhassem o caderno e/ou o livro para 

auxiliá-los. A ideia era que aproveitassem a consulta para conseguir penetrar mais 

profundamente no entendimento dos fundamentos dos erros cometidos, mas depois 

percebemos que isso poderia reforçar o foco nos procedimentos em si, levando à conclusão de 

que a origem do erro era o esquecimento do procedimento a ser realizado e, 

consequentemente, uma identificação da aprendizagem com a simples (re)memorização dos 

passos a serem seguidos. Mas isso (como várias outras nuances, no desenvolvimento do 

trabalho) só nos ocorreu quando não havia mais como voltar atrás. Eis as questões propostas 

nessa segunda atividade: 
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A1 

No exercício 3, fez a fatoração em primos de 486. Agrupou fatores de acordo com 

o índice da raiz, mas errou na hora de extraí-los do radical. Observe-se que o tipo de erro 

indica que fez os procedimentos sem compreender a lógica subjacente, parece não perceber os 

objetivos dos passos executados (ver abaixo). Na devolutiva para correção, não conseguiu 

perceber o erro. 

 
FIGURA 13 – Resolução do exercício 3 da atividade 2 feita por A1. 

 

No exercício 4, (calcule ) A1 agrupa os radicais 

semelhantes, mas erra na soma. Na operação  √   √  coloca o sinal negativo no resultado, 

talvez utilizando a regra de sinais da multiplicação. Mais uma indicação de que decorou as 

regras sem entender (neste caso, a operação poderia ser vista como uma a ser feita entre 

números naturais, ou seja, 8-7, o que provavelmente saberia fazer corretamente em outro 

contexto). Errou também no cálculo de -4√  - 2√ , colocando -2√ . Talvez tenha procedido 

como se houvesse um parêntesis -(4√  - 2√ ), o que uma leitura em voz alta poderia induzir. 

 

37523854 
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FIGURA 14 – Resolução do exercício 4 da atividade 2 feita por A1. 

 

Na devolutiva para correção, percebeu que a questão 4 estava feita 

incorretamente, mesmo não conseguindo corrigir. Deve-se notar que não foi indiferente ao 

erro e, provavelmente, pensou sobre a forma como realizou o exercício. Refez, mas cometeu o 

mesmo erro de sinal, reforçando a hipótese de que confunde as regras de sinais das operações, 

provavelmente decoradas sem uma referência que lhe sirva de modelo (como, por exemplo, a 

associação do negativo com dívida, que não funciona em todos os casos, mas na adição 

costuma ajudar). 

 
FIGURA 15 – Devolutiva do exercício 4 da atividade 2 feita por A1. 

 

A2 

A2, no exercício 4, também cometeu um erro relacionado às operações com 

números inteiros, mas na devolutiva para correção, conseguiu perceber o erro e corrigi-lo. 

Explica que deve-se somar ou subtrair “números com a mesma raiz”, ou seja, radicais 

semelhantes. 

 
FIGURA 16 – Resolução do exercício 4 da atividade 2 feita por A2. 
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A3  

Parece não conhecer o procedimento correto para realizar a fatoração em primos, 

isso pode ser visto na resolução da questão 3. Ignorou o índice do radical, ou seja, tomou-o 

como 2. E erra na extração da raiz, mesmo admitindo que fosse raiz quadrada e que a 

fatoração estivesse certa. Parece não ter entendido a lógica da extração de potências para fora 

dos radicais.  

 
FIGURA 17 – Resolução do exercício 3 da atividade 2 feita por A3. 

 

Já a soma de radicais, na questão 4, A3 fez corretamente. Na explicação descreve 

o que fez (parece lembrar o procedimento e por isso acertou), mas confunde índice da raiz 

com radicando. 

 
FIGURA 18 – Resolução do exercício 4 da atividade 2 feita por A3. 

 

A4  

Fez o exercício 3 fatorando, mas não extraiu corretamente os termos do radical. 

Além disso, esqueceu-se de colocar o índice no radical. Continua referindo-se à fatoração de 

um número como sendo seu m.m.c. 

 
FIGURA 19 – Resolução do exercício 3 da atividade 2 feita por A4. 

 

No exercício 4, A4 não somou os radicandos, como havia feito anteriormente, 

mas errou na adição dos números inteiros que eram coeficientes de radicais semelhantes. Na 
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devolutiva para correção, não percebeu seus erros, devolvendo a parte destinada à correção 

em branco. 

 

 
FIGURA 20 – Devolutiva do exercício 4 da atividade 2 feita por A4. 

 

Percebe-se, nas atividades acima descritas, que os alunos oscilam entre o nível A 

e o nível B de percepção dos erros (de acordo com Pinto, 2000). Em alguns momentos são 

indiferentes ao erro e não conseguem refletir sobre o que fizeram, em outros momentos 

percebem o erro, mas sem uma efetiva compreensão e superação do mesmo. Também 

percebemos que os erros mantêm-se quase sempre no momento de entrada. Neste momento, 

de acordo com o MADE, podem ocorrer erros no plano da percepção (erros de distração, 

como por exemplo, ao esquecerem de escrever o índice da raiz) e no plano da compreensão 

(quando, no nosso caso, o aluno não domina um vocabulário simbólico adequado e não é 

capaz de expressar o conteúdo que aprendeu com suas próprias palavras). 

A Atividade 3, comentada a seguir, foi realizada no dia 10 de abril de 2018, 

durante a aula, tomando um tempo de aproximadamente 40 minutos. 

 

3.1.3 Atividade 3 

 

Nesta atividade (realizada no dia 10 de abril), no exercício 2, os radicais 

semelhantes não foram fornecidos de forma tão evidente como nas atividades anteriores. O 

exercício 3 já havia sido dado da mesma forma em tarefa anterior, feita em sala de aula, mas 

não discutida aqui neste relato. Antes de devolver o exercício para os alunos, comentamos 

com a turma alguns pontos, de modo a favorecer a percepção dos erros e as eventuais 
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tentativas de corrigi-los. Percebemos que não entendiam por que a área do quadrado era dada 

pelo quadrado da medida do lado. Muitos decoravam a fórmula, esqueciam e ficavam 

tentando lembrar na base da adivinhação. Então desenhamos um quadrado de lado 3 cm no 

quadro e perguntamos como se faz para calcular a sua área. Alguns alunos disseram três vezes 

três. Então quadriculamos o desenho, mostrando que ali teríamos 9 quadradinhos de lado 1 

cm e área 1cm²; portanto 9 cm² de área. 

Fizemos o mesmo com um quadrado de lado 4 cm e um de lado 5 cm. Após as 

explicações, perguntamos para A11 quanto vale a área de um quadrado de lado 4 cm e a aluna 

não soube responder. Perguntamos para A3 o seguinte: se o quadrado tem lado 7 cm, a área é 

quanto? A3 respondeu rapidamente 49 (mas não explicitou a unidade cm
2
). Foram dados 

exemplos de quadrados com 25cm², 36 cm² de área e perguntamos a medida do lado 

correspondente. Demos o exemplo de um quadrado cuja área é 200 cm² e perguntamos a 

medida do lado. Um aluno respondeu raiz de 200; outro disse 20. Pedimos a este último que 

multiplicasse 20 x 20 e observasse se dava 200. Ele chegou à conclusão de que não era 20. 

Perguntei (daqui em diante uso a primeira pessoa do singular quando a narrativa se referir a 

mim como professora, acho que fica mais coloquial, sem prejudicar o relato) à turma como 

deveríamos fazer então e alguns alunos disseram: fatorar o 200 já que não sabemos a raiz “de 

cor”. Pedi a A12 para realizar a fatoração, que a fez corretamente e encontrou a resposta. 

Perguntei para a turma o que era número primo e pedi que quem soubesse levantasse a mão. 

Apenas 3 alunos levantaram a mão. Expliquei o que era número primo e dei continuidade aos 

exercícios. Solicitei que A16, A1 e A17 realizassem algumas fatorações no quadro. A1 e A17 

fizeram corretamente, mas A16, que estava fatorando o número 720, não conseguiu realizar a 

divisão por 2. Percebendo que estava constrangida, pedi que voltasse à sua carteira e todos 

faríamos juntos. Feita a fatoração, solicitei que calculassem a raiz quadrada, a raiz cúbica e a 

raiz quarta de 720. 

 

A1 

Deixou os exercícios 1, 2 e 3 sem fazer. Após a devolução para correção, 

conseguiu fazer o exercício 1 corretamente. No exercício 2, fatorou corretamente, circulou os 

fatores primos para agrupá-los de acordo com o índice do radical, mas ao invés de fazer uma 

subtração, fez uma adição (distração?). Além disso, ao multiplicar o número 2 (que extraiu do 

radical) por 3, colocou como resultado 4, ao invés de 6 (outra distração?). 

Os alunos, especialmente os que erram mais frequentemente, não têm o hábito de 

conferir suas contas. Combinando isso com os frequentes erros de distração, amplia-se o 
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número de soluções incorretas. A possibilidade de superação desse tipo de erro se torna mais 

robusta a partir da presença de dois elementos fundamentais (e interligados): a vontade firme 

de não errar (ainda que se reconheça o erro como inevitável na aprendizagem) e a 

disponibilidade de investir na mudança de hábito, de modo a conferir sempre a resolução. 

Tentamos trabalhar bastante esse segundo elemento, embora reconhecendo que está muito 

ligado ao primeiro. Os resultados, como veremos nas respostas dos alunos a um questionário, 

indicam que esse trabalho parece ter funcionado como um estímulo positivo para vários 

alunos. 

Na correção do exercício 3, A1 fatorou corretamente, percebeu que o índice da 

raiz era 3 e circulou os fatores primos em grupos de três, mas extraiu a raiz quadrada de 16, 

em lugar da raiz cúbica. Provavelmente, mais um erro de distração. Por outro lado, percebe-se 

que não tem, ainda, a maturidade que lhe permitiria considerar a possibilidade de, antes de 

tudo, simplificar a fração dentro do radical. Como se pode ver abaixo, na explicação do 

exercício, mostrou-se consciente de que deveria circular os fatores em grupos de três porque a 

raiz era cúbica. Entretanto, para o denominador, como comentamos, achou a raiz quadrada. 

Talvez um erro de distração que teve seu germe, provavelmente, no fato de ter esquecido, a 

partir de certo momento, de escrever o índice da raiz cúbica, quando ainda estava lidando com 

o numerador (128). 

 
FIGURA 21 – Resolução do exercício3 da atividade 3 feita por A1. 
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A1 entusiasmou-se quando perguntei quem gostaria de participar depois da aula e 

prontamente se apresentou. Após a realização desta Atividade 3, nos reunimos na sala dos 

professores, por não haver outro lugar disponível. Contamos com alguns empecilhos, tais 

como muito barulho, pessoas entrando e conversando na sala, falta do cabo de extensão para 

podermos gravar a conversa, entre outros. A conversa a seguir ocorreu após a Atividade 3 em 

sala, feita individualmente e sem consulta ao livro ou caderno, e depois também de refazer os 

exercícios,  também em sala. 

Ao responder porque deixou em branco os exercícios 1, 2 e 3, A1 disse: “Não 

sei... acho que não li direito... não presto atenção... fico olhando, mas a cabeça tá em outro 

lugar... eu não sou de ficar conversando, mas não consigo prestar atenção”. 

Solicitei uma explicação de como fez o exercício 2, na devolutiva. A1 disse que 

fatorou e fez “grupos” de dois, porque era raiz quadrada. Pedi que fosse descrevendo todos os 

procedimentos utilizados após a fatoração com a intenção de que percebesse o erro ao 

multiplicar 3x2 e conseguiu perceber esse erro. 

 
FIGURA 22 – Devolutiva do exercício2 da atividade 3 feita por A1. 

 

Isso ratifica o que dissemos anteriormente sobre o trabalho com os erros de 

distração: requer do aluno um comprometimento com a atenção na execução do exercício e a 

disponibilidade e paciência para revisar os procedimentos executados. Entretanto, trabalhar no 

sentido de desenvolver isso no aluno não é tarefa fácil para o professor. Ao fazer a conta 

, A1 achou o resultado 10 . A dificuldade em realizar operações com números 

negativos está constantemente presente em suas resoluções. Perguntei por que 10. A1 pensa 

por alguns instantes e, sem demonstrar segurança, diz que havia errado e que seria -2. 

Pergunto por que mudou a resposta para -2 e, em resposta, diz que “4 para 6 precisa de 2”. 

Como não senti muita firmeza, perguntei quanto é 5 – 8. Resposta: -3. Perguntei: e -5+8? A1 

fica pensando... e não responde. Sugeri então que pensasse em dinheiro: você tem 5 reais e 

gasta 8, você fica com um crédito ou uma dívida? Ela diz: dívida. De quanto? De 3. E se fosse 

8 – 12? Respondeu corretamente. E – 5 + 8? Respondeu corretamente também. Perguntei: e 

no exercício, quanto é ? Pensa e diz: 2? Digo: você está me perguntando ou 

2624  2

2624 
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respondendo? Ela diz: sim, respondendo: 2 . Então digo a ela:  Pensa direitinho...e a aluna 

responde: ah!!! É - 2 . 

A1 recebeu um estímulo para raciocinar numa situação concreta que envolvia 

adição de números negativos e respondeu positivamente, em termos da aprendizagem. 

Entretanto, para que esse aprendizado se fixe, é preciso que mantenha a atitude de reflexão 

atenta em situações futuras. Se se permitir voltar ao “automático”, provavelmente voltará a 

cometer o mesmo tipo de erro. Pode-se inferir que o trabalho ofereceu, neste caso, uma 

contribuição para a superação do erro. A forma como A1 vai internalizar e aproveitar essa 

contribuição depende fortemente de sua persistência e determinação. E isso, por sua vez, 

depende de vários outros fatores sobre os quais a experiência de trabalho com o tratamento 

pedagógico dos erros pode ter alguma influência, porém limitada. 

Discutimos, em seguida, o exercício 3: Calcule o valor de . Na folha de 

respostas da correção, A1 descreveu sua resolução da seguinte forma:  eu fatorei o 128, 

agrupei em grupos de 3, pois é raiz cúbica, multipliquei os grupos que deu como resultado 4

. Fiz a raiz quadrada de 16 que é 4 e coloquei cortei os semelhantes que deu . 

Solicitei que revisasse sua resolução e percebeu que não havia colocado o 3 no índice da raiz. 

Mais uma vez voltou ao automático e mais uma vez consegue perceber o erro cometido, após 

revisão. Pedi que refizesse a raiz cúbica de 128, A1 refez e colocou 4  novamente. 

Perguntei: o que está faltando?  A1 diz: o índice, de novo. Continuo: e o 16? A1 responde: 

4x4 = 16. Pergunto: qual o índice da raiz? A1 responde: 3! “Então tá errado! Tenho que 

fatorar”. E escreve: . Pergunto se pode simplificar, responde que sim e divide o 4 pelo 2. 

Pergunto: dá para fazer mais alguma simplificação? Não percebe, então digo: quanto é 9 

dividido 9? Resposta: 1. E 8 dividido por 8? E 10 dividido por 10? E  dividido por ? 

Finalmente conclui que poderia simplificar as raízes cúbicas também. 

Como se pode constatar, o trabalho tem potencial e apresenta seus resultados, 

ainda que não sejam permanentes (é possível que A1 volte a cometer erros muito parecidos – 

ver seu depoimento, no final deste capítulo, sobre não “conseguir prestar atenção”). Mas a 

permanência dos resultados no médio e longo prazo, como já observamos, depende de fatores 

que extrapolam, em grande medida, este trabalho aqui relatado. 
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A2 

Nesta atividade 3, A2 resolveu incorretamente o exercício 1, apesar de ter 

fatorado corretamente o radicando. Confundiu-se, no entanto, ao extrair os fatores primos. Ela 

“tira” o 3², mantendo o expoente. E “esquece” o 3 que deveria ficar dentro do radical. 

 
FIGURA 23 – Resolução do exercício1 da atividade 3 feita por A2. 

 

Ao analisar o exercício, depois que foi devolvido para correção, viu que fez algo 

errado, mas não conseguiu refazer o exercício corretamente. Desta vez extraiu o 7 e o 3 (ver 

abaixo).  

 
FIGURA 24 – Devolutiva do exercício1 da atividade 3 feita por A2. 

 

Um indício de que A2 decorou as instruções, sem entender a lógica que as 

sustenta. A partir daí, quando as esquece fica tentando se lembrar, mas, na ausência de uma 

referência lógica razoável para orientar as tentativas, parece contar com uma espécie de acaso, 

algo assim: se estava errado do outro jeito, talvez deste jeito esteja certo. 

É muito difícil desinstalar esse mecanismo de memorização sem lógica e de 

tentativas ao acaso, quando o aluno já se encontra no nono ano, mesmo disponibilizando 

tempo extraclasse para atendimento individual. Como já comentado, muitos erros parecem 

ser, aos olhos de muitos alunos, decorrentes de uma lembrança equivocada da regra a ser 

utilizada ou dos passos a serem dados. Isso significa não ter “aprendido” direito a 

“explicação” do professor. Essa concepção de aprendizagem se naturaliza e parece não ser 
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mais posta em questão, a partir de certo momento da formação escolar em matemática. Assim, 

trabalhar pedagogicamente o erro matemático na escola torna-se uma tarefa difícil para o 

professor porque, entre outras razões, esbarra em concepções muito entranhadas nos alunos 

sobre o aprender e o ensinar matemática (o professor também tem suas práticas pedagógicas 

entranhadas e tem muita dificuldade de reformulá-las, falaremos disso no próximo capítulo). 

Nos demais exercícios desta Atividade 3, os erros cometidos por A2 se referiram 

novamente à extração de fatores do radical. No exercício 3, por exemplo, a raiz era cúbica e 

A2 agrupou os fatores primos de 2 em 2, o que sugere que não prestou atenção no índice da 

raiz (simplesmente ignorou o índice e tudo virou raiz quadrada, ver abaixo) ou que não 

entende a relação entre o índice da raiz e o expoente dos fatores primos do radicando, no 

processo de simplificar os radicais. 

 
FIGURA 25 – Resolução do exercício3 da atividade 3 feita por A2. 

 

Quando devolvido o exercício 3 para correção, conseguiu refazê-lo corretamente, 

seguindo os passos apresentados nos casos gerais, sem perceber que poderia ter dividido o 

128 por 16 e extrair a raiz cúbica do resultado (ver abaixo). 

 
FIGURA 26 – Devolutiva do exercício3 da atividade 3 feita por A2. 

 

Como em outros casos, fica a dúvida se o tipo de erro cometido na primeira 

tentativa já estaria ultrapassado para A2, ou se foi apenas uma questão de, nesta ocasião, 

conseguir se lembrar das instruções, antes esquecidas, sobre os passos a serem dados. Outro 
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fator que chama a atenção é a desorganização na apresentação da resolução (na primeira 

resolução, não na devolutiva).  

A2 falta muito às aulas por ter um problema de saúde, mas é esforçada e dedicada. 

Em nossa conversa depois da aula, pedi que lesse novamente o enunciado do exercício 1 da 

Atividade 3. Tento estimular os alunos a lerem diversas vezes o enunciado dos problemas, 

prestando atenção no que é pedido e nos dados fornecidos. A2 soube explicar que o que 

estava sendo pedido era o lado do quadrado e que foi dada a área do mesmo, ou seja, parece 

ter entendido o enunciado do problema. Perguntei como se poderia calcular o lado do 

quadrado, sendo dada sua área, e A2 respondeu “tem que fatorar”. No exercício 1 da atividade 

anterior, A2 fatorou para achar o lado do quadrado de área 189 cm². Em dado momento ela 

pergunta: “o lado é uma parte da área? Isso é que eu não entendi!” Expliquei novamente o que 

é área e refiz todo o processo de quadricular o quadrado até obter a relação entre a área do 

quadrado e o seu lado. 

Observo que muito dificilmente A2 faria essa pergunta (“o lado é uma parte da 

área?”) diante da sala toda. Aqui, numa conversa pessoal, ela se sentiu confiante o suficiente 

para dizer o que não entendia. Isso, no longo prazo, pode levar a um avanço, mas não é parte 

do dia a dia escolar. 

 

A3 

No exercício 1 da Atividade 3, A3 procurou encontrar, por tentativas, um número 

inteiro que elevado ao quadrado desse 189. Fazendo várias multiplicações, encontrou o mais 

próximo, 14. Porém, na sua resposta, escreveu que o lado do quadrado é 14². Relembro que na 

aula em que foi retomado o conceito de área, um quadrado foi quadriculado para mostrar a 

relação entre a medida do lado e a área. A3 estava presente e respondeu perguntas sobre o 

assunto. É intrigante que um aluno participe da aula, responda perguntas corretamente, mas, 

na sequência, resolva um exercício semelhante ao discutido em sala através de tentativas e por 

aproximação. O que o levaria a “jogar fora” o que havia aprendido anteriormente? 

 
FIGURA 27 – Resolução do exercício1 da atividade 3 feita por A3. 
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No exercício 2 desta atividade 3, A3 fatorou o 32 corretamente, mas não 

conseguiu extrair os termos do radical, e a forma como errou indica que provavelmente não 

domina a lógica subjacente ao procedimento. Além disso, somou radicais não semelhantes, 

chegando a um resultado incorreto. 

 
FIGURA 28 – Resolução do exercício2 da atividade 3 feita por A3. 

 

No exercício 3, escreve que, como não há raiz cúbica exata dos números sob o 

radical, tentou uma aproximação. Observa-se que de fato, fez 5x5x5 = 125, tentando a 

aproximação ao 128. No entanto, não tentou a fatoração, mesmo depois de tantos exercícios 

semelhantes. Também, como vários outros alunos, não aventou a possibilidade de dividir o 

128 por 16. 

 
FIGURA 29 – Resolução do exercício3 da atividade 3 feita por A3. 

 

Quando devolvida para correção, A3 considerou que havia errado os exercícios 1, 

2 e 4 desta atividade. Não refez o 3. Conseguiu refazer corretamente o exercício 1, escrevendo 
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que usou o exemplo dado em sala como modelo. Sempre dizendo que imitou o exemplo dado 

pela professora, fatorou corretamente, mas não conseguiu chegar aos resultados corretos nas 

questões 2 e 4. Note-se, entretanto, que na questão 2, ele chega a tirar a prova pra ver se sua 

resposta está correta no cálculo da raiz quadrada de 32. 

 

A4 

A4 conseguiu fazer corretamente o exercício 1 desta atividade. Conseguiu fatorar 

e extrair os fatores do radical corretamente. Nota-se que suas resoluções estão oscilando: ora 

certo, ora errado. 

 
FIGURA 30 – Resolução do exercício1 da atividade 3 feita por A4. 

 

No exercício 2, fatorou o 32 corretamente e achou de forma correta o valor 4√  

para a primeira expressão. 

A seguir, desmembrou o 3 da raiz quadrada de 8, viu que √  = 2√ , somou o 3 

com o 2√  e encontrou 5√  como resultado. Finalmente fez 4√  - 5√ , encontrando 1√  

(foto abaixo). De novo a inversão da ordem dos termos da subtração de modo a fazer o maior 

menos o menor. 

 
FIGURA 31 – Resolução do exercício2 da atividade 3 feita por A4. 
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A4 deixou em branco os exercícios 3 e 4 desta atividade. A4 Demonstra ter baixa 

autoestima em relação à disciplina, pois diz que não consegue aprender, que é muito “burro”. 

Pode-se imaginar o quanto lhe é difícil “aprender”, se esse verbo significa, para ele, decorar 

tudo sem entender a lógica e lembrar convenientemente os passos assim decorados, a cada 

situação que lhe é proposta. Na nossa conversa, solicitado a explicar o que pensou para 

resolver o exercício 1, disse que pensou em fatorar e depois chegar no resultado. Pergunto: 

mas por que você pensou em fatorar? Eu achei que para saber o lado do quadrado tinha que 

fatorar para depois chegar no resultado. A professora então continua: por que fatorar? Diz que 

não sabe. Então pergunto: qual a fórmula da área do quadrado? Responde: base vezes altura. 

A professora desenha um quadrado na folha e pergunta: O quadrado tem quantos lados? A4 

responde: quatro. A professora pergunta: iguais ou diferentes? Resposta: iguais. A professora 

então denomina o lado do quadrado de L salientando que o outro lado também será L já que 

são iguais. Pergunto: o que foi pedido no exercício? A4 responde: para determinar a medida 

do lado do quadrado. Após uma discussão sobre a fórmula da área do quadrado, pergunto: e 

para determinar o lado do quadrado, neste caso, qual conta deve ser feita? O aluno pensa por 

alguns segundos e não responde. A professora então dá exemplos: um quadrado tem lado 5 

cm, a área dele será quanto? O aluno responde 5 e imediatamente muda: 5 não, 20. A 

professora pergunta: por que 20?  Ele responde lado mais lado mais lado mais lado. Aqui se 

mostra uma das dificuldades do professor ao trabalhar com os erros dos alunos. Não me 

ocorreu nenhuma estratégia didática especial para discutir a diferença entre área e perímetro, 

não estava preparada para esse tipo de erro, naquele momento, no nono ano. A dificuldade 

genérica aí se refere a um tipo de conhecimento profissional que precisa ser mobilizado “on 

the spot” (BEDNARZ; PROULX, 2009), ou seja, um tipo de conhecimento cuja necessidade 

de mobilização emerge repentinamente numa situação de ensino não previsível e, portanto, 

um tipo de conhecimento não previamente “preparado” para mobilização pelo professor 

durante o trabalho em sala de aula. O docente precisa ter um grande repertório de 

conhecimentos disponíveis para serem mobilizados instantaneamente, caso a necessidade se 

apresente. É claro que isso não acontece apenas no trabalho com os erros dos alunos, mas, 

nesse tipo específico, um repertório potencialmente mobilizável toma um sentido fundamental 

porque cada aluno comete seus erros a partir de fragilidades específicas no seu próprio 

conhecimento matemático. E uma “explicação” previamente preparada nem sempre se adapta 

a diferentes alunos que cometeram um mesmo erro. No caso em tela, percebi que fiquei 

tentando levar A4 a resolver corretamente o exercício, insistindo nas questões relativas ao 

cálculo com radicais, sem “atacar” a questão conceitual da confusão entre perímetro e área. 
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Situação mais ou menos próxima havia acontecido com A2, que perguntou se o lado era 

“parte da área” do quadrado. No catálogo de erros, apresentado no próximo capítulo, 

comentaremos algumas ideias sobre um possível tratamento dessa questão (confusão entre 

área e perímetro) a partir de artigo da literatura. No momento em questão, ainda não conhecia 

o artigo.  

No exercício 2, solicitado a falar o que pensou para resolver, A4 disse que ficou 

meio confuso e que “fez a raiz de oito de cabeça mesmo”. E fez corretamente. Não soube dar 

maiores detalhes sobre a resolução. Ao fatorar o 32 e circular os fatores dois a dois, não 

coloca os fatores com os expoentes dentro do radical, faz direto a conta, mas corretamente. 

 
FIGURA 32 – Exercício2 da atividade 3 refeito por A4. 

 

Quando o exercício foi devolvido para correção, não conseguiu perceber o que 

havia feito de errado, então, na nossa conversa extraclasse, fomos refazendo passo a passo o 

exercício, a fim de que percebesse onde errou. Observei que A4 tem dificuldade em 

estabelecer uma ordem (organização) no processo de resolução, além de não ler calmamente e 

não pensar antes de começar a executar os cálculos, o que pode ser visto abaixo, na resolução 

do exercício 2, que fizemos “juntos” durante nossa conversa. 

 
FIGURA 33 – Devolutiva do exercício2 da atividade 3 feita por A4. 
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Tendo esquecido de multiplicar o 2√  por 3, pedi que lesse novamente a conta 

que fez até que percebesse isso. Observei também que “troca” os termos da subtração de 

lugar, de modo a ficar sempre o maior menos o menor. Pode ser que pense que a subtração é 

comutativa ou que simplesmente tenha ainda retido na memória algo que aprendeu nos anos 

iniciais: que não é possível tirar uma quantidade maior de uma menor, o que é verdadeiro 

quando se trabalha com os naturais, mas falso com os inteiros. Pergunto: se tivesse 5 reais e 

fizesse uma dívida de 7 reais, ficaria ainda com dinheiro ou com uma dívida? Resposta: 

dívida de 2 reais. Em seguida, pergunto: se tivesse 7 reais e fizesse uma dívida de 5, ficaria 

com dinheiro ou com uma dívida? Resposta: com dinheiro (2 reais). Parece se dar conta então 

de que a-b é diferente de b-a e finaliza o exercício corretamente. 

A4 também fica em dúvida se na conta 22.324  , ele pode subtrair 4 – 3 

primeiro. A professora então dá um exemplo mais simples pra ver como reage: 2 + 3.4. Como 

você faz essa conta? Resposta: faz 2+3 que é 5, depois multiplica por 4, o que dá vinte ou 

então faz a multiplicação primeiro e depois faz a adição. A professora tenta: tenho 2 balas de 

morango mais três grupinhos com quatro balas de abacaxi cada grupinho...quantas balas eu 

tenho? Resposta: 14. A professora pergunta, que conta você fez primeiro? Resposta: a 

multiplicação. De novo, nota-se que alguma ajuda conduz a uma resolução correta, mas a 

fixação desse aprendizado pode não ocorrer, por falta de interesse ou de dedicação ou por 

algum outro motivo. Há limites que claramente extrapolam o trabalho do professor, mesmo 

que os alunos tenham, em princípio, interesse em comparecer a conversas extraclasse. É 

possível que atue aí algum fator da ordem do psicológico (falta de autoconfiança, baixa 

autoestima etc.). Nesta atividade, nota-se claramente, nas conversas com A1 e A4, 

demonstrações de baixa autoestima em relação à disciplina.  Essa questão psicológica, como 

dissemos, impõe limites à realização do tratamento pedagógico dos erros matemáticos. E o 

trabalho de tentar levar o aluno a superar essa questão psicológica requer conhecimentos que 

podem se situar muito além da formação profissional do professor. 

Nota: no dia 23 de abril (de 2018), foi realizada a avaliação bimestral. Nessa 

avaliação foram cobrados conteúdos trabalhados ao longo do primeiro bimestre. Corrigindo 

algumas questões da prova, me pareceu evidente que grande parte dos alunos não conseguiu 

superar alguns erros, mesmo após o trabalho desenvolvido com os conceitos e procedimentos 

associados às resoluções dessas questões, tanto em sala de aula como nas conversas 

extraclasse. 
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3.1.4 Atividade 4 

 

Após a resolução dos exercícios, olhei um a um sem corrigi-los e, antes de 

devolvê-los aos alunos, refiz com a turma toda alguns deles. Mais uma vez, o assunto relativo 

a fatoração e extração de fatores do radical é abordado detalhadamente. Primeiramente, 

escrevi no quadro a resolução de um exercício feita por um aluno (sem mencionar seu nome) 

e pedi que os outros analisassem a resolução apresentada. O exercício era o número 3 da 

Atividade 4, apresentada acima, a qual foi realizada no dia 07 de maio. A resolução posta no 

quadro foi a seguinte: =  

Os erros são vários, mas grande parte deles pode ser atribuída a alguma distração, 

embora não se possa ter certeza (troca o sinal de adição pelo de multiplicação, mas na 

segunda passagem corrige; escreve um 2 ao quadrado a mais no primeiro radical; fatora 16 

para extrair a raiz quadrada, quando isso é parte da tabuada de 4; erra na extração dos fatores 

dos radicais). No entanto, soma corretamente os radicais semelhantes. 

Solicitei que todos os alunos analisassem a resolução com calma e atenção. 

Depois de algum tempo, resolvi fazer algumas perguntas aos alunos, com o intuito de levá-los 

a pensar e questionar a resolução apresentada. Perguntei ao aluno A13 se a solução estava 

correta e ele rapidamente respondeu que sim. Pedi que explicasse por que acha que está 

correta e ele não soube responder (realmente é difícil explicar por que está correta, mais fácil 

seria explicar por que está errada, se fosse o caso). A8 disse que foi utilizada a propriedade 

distributiva. Perguntei o que foi feito a partir daí e alguns alunos responderam: fatorou. 

Perguntei se a fatoração foi feita corretamente e A13 percebeu que números com expoente 1 

foram retirados dos radicais. Pedi que A6 refizesse o exercício e ele fez os procedimentos 

cabíveis, chegando ao resultado correto. A6 levantou a hipótese de que o autor da resolução 

apresentada no quadro possa ter forçado o aparecimento de raiz de 2, ao simplificar a raiz de 

40, para que pudesse somar os termos semelhantes que resultaram. 

Passei um exercício em que se pedia para calcular o perímetro de um quadrado de 

área 36 m². Solicitei que A4 fosse ao quadro e o resolvesse. Ao restante da turma pedi que não 

4016  214210242².2.5.²2².2².2 
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se manifestassem enquanto A4 estivesse trabalhando no exercício. Informei que depois as 

resoluções seriam discutidas. A resolução de A4 usava a fatoração do 36 para extrair a raiz, 

obtendo corretamente o resultado 6 (o qual poderia ter sido obtido pela simples memorização 

da tabuada de 6, considerando que a turma é do nono ano). Perguntei por que tinha fatorado o 

36 e ele respondeu: “foi o que deu na cabeça”. Perguntei pelo significado do 6 encontrado e 

ele disse que é porque fatorou e colocou na fórmula. Continuei: você fatorou e achou o 6, mas 

o que representa esse 6? O aluno responde: a raiz quadrada de 36. Insisto: o 6 representa o 

perímetro do quadrado? A4 responde: não, o lado. E complementa: é porque lado vezes lado 

dá a área, que é 36. Pergunto a ele o que o problema estava pedindo, ele diz que era o 

perímetro. Pergunto também o que é perímetro de um polígono e ele responde que é a soma 

dos lados. A4 diz: “falta multiplicar por 4”. Pergunto: por que multiplicar por 4? Ele 

responde: porque são quatro lados iguais. 

No exercício 2 desta Atividade 4 (qual a aresta de um cubo cujo volume é 125 

cm³?) pedi a A6 que fosse ao quadro. O aluno fez a raiz cúbica de 125 que dava 5. Perguntei 

por que ele foi fazendo direto a raiz cúbica e ele responde que foi por causa do cm³. Pergunto 

o que representa o valor 5 no problema e ele responde que é o valor da aresta. A14 

complementa que o volume de um cubo é “um número elevado a 3”. 

Esse tipo de correção feita com toda a turma não é fácil de ser executada por 

vários motivos, dos quais podemos citar: não é possível observar atentamente se todos estão 

prestando atenção na correção e acompanhando as discussões; alguns alunos não querem 

responder por timidez ou por medo de errar; os alunos que já dominam o conteúdo querem 

falar antes dos outros.  Além disso, toma muito tempo da aula, o que pode prejudicar o 

andamento do programa a ser seguido e isso causa problemas dentro da instituição. São 

exemplos de limitação (institucional) do trabalho com os erros dos alunos na escola. Isso não 

significa, é claro, que esse tipo de trabalho seja impossível, apenas que é imperativo trabalhar 

com essas limitações. 

 

A1 

Voltando à discussão dos erros cometidos pelos alunos, a primeira vez que a 

Atividade 4 foi apresentada à turma, A1 acertou os exercícios 1 e 2, explicando o porquê do 

procedimento utilizado. 
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FIGURA 34 – Resolução dos exercícios 1 e 2 da atividade 4 feita por A1. 

 

Entretanto, no exercício 3, A1 não fez uso correto da propriedade distributiva. 

Fatorou o 8 e multiplicou apenas pelo primeiro termo do parêntesis, sem notar nem mesmo 

que √   √   . Parece que a matemática dos anos anteriores (operações com números 

negativos, propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, entre outros) não 

está consolidada (ver abaixo). 

 
FIGURA 35 – Resolução do exercício 3 da atividade 4 feita por A1. 

 

Na devolutiva para correção, A1 analisou os três exercícios e conseguiu perceber 

que havia errado o terceiro, corrigindo-o de forma satisfatória e descrevendo melhor do que 

em outras ocasiões o modo como o realizou. 

 
FIGURA 36 – Devolutiva do exercício 3 da atividade 4 feita por A1. 
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A3 

A3 fez corretamente os exercícios 1 e 2 desta Atividade 4. Nota-se uma melhora 

na forma como explica o que fez. 

 
FIGURA 37 – Resolução dos exercícios 1 e 2 da atividade 4 feita por A3. 

 

No exercício 3, usou a propriedade distributiva corretamente, fatorou 

corretamente (o que não aconteceu anteriormente, quando trabalhou com tentativas), mas 

errou na simplificação da raiz quadrada de 40. Quando o exercício foi devolvido para 

correção, ficou em dúvida se tinha acertado ou não, refazendo-o de forma incorreta, 

exatamente como o fizera antes (inclusive somando 4+4 √  e obtendo 8 √  . 

 
FIGURA 38 – Resolução do exercício 3 da atividade 4 feita por A3. 
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Perguntei a A3 por que “tirou” o fator 2 do radical, na resolução do exercício 3. 

Ficou em dúvida e disse que é porque é igual ao índice. Parece então que extrai do radical 

todos os fatores iguais ao índice, independente do expoente a que estejam elevados. Fica claro 

que não entendeu a lógica do procedimento. Pergunto se os fatores extraídos do radical têm 

expoente 2 e o aluno responde que não. Mostro o 2 que pode sair do radical e ele com ar de 

surpresa diz: “ah!! É esse que sai? Eu não sabia... nisso que tenho dúvida”. Explico 

novamente a lógica que permite retirar esse 2 do radical e não o outro e peço a ele que refaça 

o exercício. Ele apresenta a seguinte resolução: 

 
FIGURA 39 – Explicação e resolução  do exercício3 da atividade 4 feita por A3. 

 

Usou a distributiva, fez a raiz quadrada de 16 corretamente, fatorou o 40 

corretamente, mas parece ainda não ter entendido a lógica da extração de fatores do radical. 

Fui lendo junto com o aluno a sua resolução, para tentar incutir nele esse habito de ler, rever e 

pensar sobre o que foi feito. Quando chegou na terceira linha, perguntei qual número deveria 

sair do radical e ele aponta para o primeiro 2 e diz: ele saiu. Realmente era o 2 que estava com 

o expoente “cortado” Perguntei: e onde você o colocou? O aluno responde: “Ah meu Deus!!! 

Esqueci dele, vou refazer” (distração que poderia ser percebida com o desenvolvimento do 

hábito de rever a resolução).  Refez o exercício da seguinte forma: 
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FIGURA 40 – Exercício 3 da atividade 4 refeito por A3. 

 

Fomos conferindo tudo novamente, passo por passo. Perguntei por que ele havia 

multiplicado e ele respondeu que foi por causa da propriedade distributiva. Perguntei por que 

fatorou, ele respondeu que era para encontrar a raiz quadrada. Por que “cortou” o 2
2
? 

Respondeu: porque o índice está igual ao expoente (talvez aqui devesse ter perguntado, para 

conferir o entendimento, por que se pode “cortar” quando o expoente é igual ao índice, mas 

não me ocorreu essa pergunta na hora). Aí chegamos no = 6 √  . Depois, pensando 

sobre esse erro, percebi que poderia ter proposto um cálculo aproximado dos dois lados pra 

ver que a igualdade é falsa (tomando aproximadamente √    como 3, no lado esquerdo 

obtemos aproximadamente 10 e no lado direito passa de 18). Mais uma vez, percebi a 

necessidade de ter à minha disposição, para recorrer a ele instantaneamente quando 

necessário, um repertório de formas de conhecimento adequadas para ajudar o aluno a 

perceber seu erro, evitando simplesmente que se lhe diga que errou e que o certo seria de uma 

determinada maneira. Mas evidentemente não é fácil construir e ter à disposição esse 

repertório, é preciso tempo, formação e experiência. O que me veio à cabeça na hora foi 

perguntar ao aluno quanto é  √   √ . A3 responde sem demonstrar dúvida: 6√ . 

Pergunto: por que podemos somar os dois? O aluno responde: “Porque o que está lá dentro 

são iguais”. Pergunto: podemos somar 4  √  ? O aluno pensou um pouco e sem ter certeza 

diz: Não. A professora questiona: Por quê? Ele diz: eu achava que podia por causa do lado de 

fora (pensando em termos de oralidade, isso faria algum sentido, pois a leitura seria: quatro 

mais dois - que é seis - vezes raiz de 10). A professora então diz: podemos somar  √  

 √ ? O aluno responde rapidamente que não. A professora diz: Porquê? Ele responde: 

Porque não são semelhantes. A professora pergunta, então, qual é a resposta do exercício. Ele 
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diz: fica deste jeito mesmo , esse seria o resultado, eu devia ter parado aqui e não 

continuado a conta. 

Nota: usamos uma abordagem mais informal quando consideramos correto dizer que não se 

pode somar 4 com  √  . Sabe-se que, de fato, as duas parcelas são números reais e portanto 

sempre podem ser somados, dando como resultado um número real. Entretanto, a ênfase aqui 

não se refere a esse ponto (que acreditamos estar implícito em toda a resolução do exercício), 

mas sim no fato de que a expressão  já é a expressão mais simples do resultado. 

 

A4 

A4 parece ter compreendido como se calcula a área do quadrado em função do 

lado e vice-versa, pois escreveu: “a área é lado vezes lado. A raiz quadrada de 81 é 9, então a 

área é 9 vezes 9. O lado é igual a 9” (FIG. 40). Há também uma melhora na forma como 

descreve como o exercício foi feito. 

 
FIGURA 41 – Resolução do exercício 1 da atividade 4 feito por A4. 

 

Observa-se que, em vários casos, alguns alunos conseguem refazer o exercício 

corretamente, mas fica claro que há uma aprendizagem que não permanece, porque nas 

atividades seguintes voltam a cometer erros semelhantes (note-se que os corrigidos nas 

devolutivas foram cometidos na quarta atividade proposta envolvendo cálculo com radicais, 

ou seja, já haviam sido cometidos e corrigidos pelo menos em três listas de exercícios 

anteriores). O que parece acontecer é o seguinte: como os exercícios são de natureza 

essencialmente procedimental, o erro provém quase sempre do “esquecimento” de alguma 

coisa. Sem haver entendido a lógica que permite executar os procedimentos e as operações, 

fica difícil avaliar se o que foi feito é correto. Ao refazer, quase sempre já houve alguma 

discussão anterior, seja entre a professora e a turma, seja dos alunos entre si, e isso permite, a 

quem errou, relembrar a sequência correta dos procedimentos e então chegar ao resultado 

correto. No entanto, como a lógica não foi acessada, o esquecimento é quase inevitável, para a 

grande maioria. Isso pode explicar o frequente retorno aos erros na sequência das atividades. 
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Outra razão possível (que pode se conjugar a esta) seria a ausência de um interesse 

suficientemente forte de acertar, certa displicência em relação a reter o que se aprende. 

 

3.1.5 Atividade 5 

 

Dando prosseguimento ao conteúdo programático, o próximo tema abordado pelo 

livro foi equação do segundo grau. Lembramos que o nosso objetivo principal é identificar as 

contribuições que o tratamento pedagógico dos erros pode trazer para a aprendizagem 

matemática dos alunos, bem como as limitações que se colocam para a realização desse tipo 

de trabalho docente no dia a dia do ensino de matemática na escola. No que diz respeito à 

resolução das equações do segundo grau, de acordo com minha experiência profissional, 

comecei insistindo na identificação dos coeficientes a, b e c da fórmula de Bhaskara, já que é 

comum os alunos errarem nessa identificação, seguindo muitas vezes a ordem em que os 

coeficientes aparecem na equação, sem relacioná-los com o expoente da incógnita. Na 

sequência, de acordo com a abordagem do livro, primeiro trabalhamos com as equações 

incompletas para depois partir para as completas. 

Após ter feito alguns exercícios em sala, propus o seguinte problema: o dobro do 

quadrado de um número é 72. Qual é o número? Passado algum tempo, perguntei quem  havia 

feito e a aluna A1 se apresentou. Dividiu 72 por 2 e tirou a raiz, achando 6. Explicou que 

“começou de trás para frente”. Perguntei se há algum outro número, além do 6, que satisfaz a 

condição do problema (tentando discutir a sua resolução). Não soube responder. Perguntei à 

turma como poderíamos conferir se o 6 é a resposta correta e a própria A1 disse que era só 

fazer 6 ao quadrado e multiplicar por 2. A1 conseguiu  fazer o exercício corretamente 

(embora tenha achado apenas a solução positiva), sem equacioná-lo. E soube o que fazer para 

conferir sua resposta. Isso é um avanço, especialmente para A1, que normalmente é tímida, se 

diz distraída e, segundo ela mesma, “não consegue prestar atenção”. Percebi que, em alguns 

casos, a abordagem “aritmética” do problema (sem montar explicitamente uma equação do 

segundo grau) pode levar, em alguns casos, à desconsideração da possibilidade de respostas 

negativas. Assim, pedi aos alunos que resolvessem uma equação incompleta e uma completa, 

a primeira já “montada”. Atividade dada em 06 de junho. 
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Os alunos poderiam recorrer às suas anotações feitas nas aulas. 

 

A1  

No exercício 1, A1 não conseguiu utilizar a mesma estratégia do exercício 

anterior, em que ela se apresentou para resolver, apesar da similaridade. Ao que parece, 

quando o exercício já está traduzido na linguagem matemática, A1 entende que precisa 

acionar um procedimento memorizado. Conseguiu resolver o problema e achar as duas 

respostas, mas deixou explícito que utilizou outro exercício como modelo (ver foto abaixo). 

 
FIGURA 42 – Resolução do exercício 1 da atividade 5 feito por A1. 

 

No trabalho com a equação incompleta (c=0), ficou claro que os alunos têm 

dificuldades para colocar o fator comum em evidência. Insisti, como sempre, na sugestão de 

que os alunos leiam quantas vezes for preciso o enunciado da questão, de modo a entender 

perfeitamente o que foi pedido, grifando, se necessário, as palavras que julgarem importantes 

para a produção de uma estratégia de resolução. Outra coisa sobre a qual insisto é que, 

chegando à resposta, voltem ao inicio, conferindo todos os dados e verificando se a resposta 

realmente atende ao que foi pedido. Isso implica a verificação das regras de sinal nas 

operações efetuadas, interpretação dos dados, a adequação dos procedimentos etc. 

No exercício 2, A1 explica que substituiu o número desconhecido por x. Pedi que 

lesse o problema substituindo a palavra número pelo x. Ela disse que ficaria assim: O 

quadrado de x aumentado de 10 é igual a sete vezes x. Equacionou corretamente a situação, 

mas na hora de colocar a equação resultante na forma normalizada passou a expressão 7x para 

o primeiro membro sem trocar o sinal e trocou o sinal do 10, que permaneceu no primeiro 

membro (aliás na forma em que colocou a equação não havia segundo membro, cf. foto 

abaixo). Além disso, desapareceu com o sinal de igual, reduzindo a equação a uma expressão 

polinomial do segundo grau. No cálculo do delta, não usou corretamente a regra do sinal da 
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multiplicação de negativos, o que fez com que acertasse o valor do delta, mesmo calculando 

errado (dois erros de sinal que se anularam, ao final). 

 

 
FIGURA 43 – Resolução do exercício 2 da atividade 5 feito por A1. 

 

Em nossa conversa fora da aula, primeiramente pedi a A1 que fosse verificando 

todos os dados e a substituição destes dados na fórmula. Ao fazer isso ela disse que esqueceu 

de igualar a zero. E escreveu: x² + 7x – 10 = 0. Ao ser perguntada sobre o sinal do 7x, ela diz: 

ele era positivo, acho que já entendi, eu troquei de lado ele tem que ficar negativo... E o 10? 

Por que mudou o sinal do 10? Ela insiste em dizer que ele deveria mudar de sinal, mas não 

explica por que. Pergunto novamente por que o 7x mudou de sinal, ela diz que é porque ele 

mudou de “lado”. Peço que ela pense da mesma forma com os outros números e pergunto: o 

x² e o 10 estavam em que membro da equação? Ela diz: primeiro, e o 7x estava em qual? Ela 

diz: segundo. E comenta: o 10 não mudou de membro, portanto não tinha que mudar de sinal. 

Peço que escreva a equação na forma normal e ela escreve x² - 7x + 10 = 0. Ao verificar que o 

sinal do 10 e do 7x estavam errados na forma anterior, a aluna foi refazendo o exercício em 

seu caderno. Ao calcular (-7)² ela colocou -49. Na folha com sua resolução, ela tinha colocado 

49. Pergunto como ela pensou para fazer (-7)², ela diz: faço 7 vezes 7 e repito o sinal. Quando 

perguntei quanto dava “duas vezes menos três” e “menos dois vezes três”, ela respondeu que 

daria negativo nos dois casos. Quando os sinais dos fatores eram positivos ela também 
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respondeu corretamente, dizendo que “mais cinco vezes mais dois” dava “mais dez”. Parece 

que a dúvida dela é quando os dois fatores são negativos, pois repete que “menos vezes menos 

dá menos”. Neste momento, o que me ocorreu foi o seguinte: explicitei para a aluna que toda 

multiplicação pode ser escrita como uma soma de parcelas iguais, exemplificando com três 

vezes o quatro e escrevendo 4 + 4 + 4 = 3x4. Em seguida, perguntei como ela escreveria 

“duas vezes menos três” na forma de soma então ela fez (-3) + (-3) e disse que dá -6. Dei 

outros exemplos para que compreendesse que mais vezes menos era menos e também, 

recorrendo à propriedade comutativa, deduzimos que “menos vezes mais” também dava 

menos. Então pergunto se ela entende que (-2).(-3) é o mesmo que –(+2).(-3). Ela diz que sim, 

pois –(+2) é o mesmo que -2. Relembro a ela que o sinal negativo indica o oposto do número, 

então o oposto de +2 é -2. Como havíamos concordado anteriormente que “dois vezes menos 

três” dá -6, agora poderíamos concluir que -(+2).(-3)  = - (-6). A1 então diz que é 6. 

Observação: essa ideia costuma frequentar certos livros didáticos para explicar que menos 

vezes menos dá mais. Por isso a utilizei. Mas ela é questionável. Uma coisa é trocar o -2 pelo 

oposto de +2. Isso está correto. Mas outra coisa é trocar o oposto de 2 vezes o oposto de 3 

pelo oposto do resultado de 2 vezes -3. Escrevendo na linguagem simbólica, temos que, em 

princípio, (-2).(-3) não é a mesma coisa que –[2.(-3)]. No primeiro caso, o primeiro menos 

atua sobre um dos fatores (o 2) e no segundo caso o sinal de menos inicial está atuando sobre 

o resultado do produto. Mas só tive acesso a esse questionamento mais tarde, em conversa 

com meu orientador. De novo, percebe-se que o trabalho com os erros demanda um repertório 

de conhecimentos mobilizáveis a qualquer momento e esse repertório ultrapassa largamente o 

assunto específico que está sendo ensinado, pois os erros podem ter origem em outros 

assuntos trabalhados em anos anteriores. 

Os estudantes A2, A3 e A4 faltaram à aula nesse dia. 

 

3.1.6 Atividade 6 

 

Na sequência, apresentamos as resoluções de dois exercícios, passados no quadro 

para serem feitos em sala e serem entregues à professora. 
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Observei que muitos alunos não conseguiram passar o problema para a linguagem 

matemática. Sugeri que o relessem, sublinhando os termos que considerassem importantes 

para a abordagem matemática da situação e também (ou alternativamente) que fizessem um 

desenho para traduzir o entendimento que tiveram da situação. 

 

A1 

A1 conseguiu resolver satisfatoriamente os dois exercícios, porém no exercício 1 

não especificou o valor do comprimento e da largura. Talvez estivesse preocupada somente 

em achar os valores das raízes da equação correspondente. Mas isso, embora possa ser 

considerado um avanço em relação às atitudes iniciais desta aluna, demonstra uma falha na 

análise das soluções “aceitáveis”, pois neste caso uma das raízes era negativa e deveria ser 

descartada. Além disso, o valor positivo encontrado representava x, que havia sido 

denominado como o valor da largura e não do comprimento. Ainda no exercício 1, A1 

conseguiu usar adequadamente as regras de sinal para encontrar as raízes, parecendo haver 

ultrapassado uma dificuldade anterior, evidenciada no cálculo com radicais. Usou a estratégia 

de grifar as palavras no texto e fazer um desenho de um retângulo, designando a largura por x 

e o comprimento por x + 11, apesar de, no desenho, não se preocupar em colocar os valores 

de modo proporcional, já que o que ela designou por x + 11 foi desenhado com um tamanho 

menor do que o que ela designou por x. A explicação de como fez o exercício não traz muitos 

detalhes de como pensou. Podemos perceber alguns avanços na aprendizagem de A1, 

especialmente se compararmos com os erros cometidos em atividades anteriores: utilizou a 

propriedade distributiva corretamente, utilizou a regra de sinal corretamente tanto no cálculo 

do valor de delta como no das raízes da equação, ou seja, na multiplicação, adição e subtração 

de números negativos.  
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FIGURA 44 – Resolução do exercício 1 da atividade 6 feito por A1. 

 

 

 
FIGURA 45 – Explicação sobre a resolução do exercício 1 da atividade 6 feita por A1. 

 

No exercício 2, A1 organizou a equação corretamente, mas na terceira linha da 

sua resolução trocou o sinal do 5x, talvez porque este termo trocou de lugar com o número 52. 

Substituiu os coeficientes corretamente na fórmula de Bhaskara, mas ao achar o x‟ e o x” 

confundiu-se novamente com os sinais. Isso mostra que não está consolidada a superação 

desse tipo de erro, mesmo após conversa sobre isso, já relatada anteriormente. Na explicação, 

A1 esboça uma análise das respostas, justificando por que abandonou uma das soluções da 

equação (por ser fracionária). 

 



80 

 

 
FIGURA 46 – Resolução do exercício 2 da atividade 6 feito por A1. 

 

 
FIGURA 47 – Explicação sobre a resolução do exercício 2 da atividade 6 feita por A1. 

 

A2 

Conseguiu resolver o problema 1, mas, em nossa conversa depois da aula, percebi 

que não entendeu matematicamente a situação. Quando perguntei como havia chegado à 

expressão x(x+11), disse que “colocou o x em evidência e o x + 11 nos parênteses”. Não 

conseguiu expressar como pensou para fazer o exercício, problema recorrente e que permeia, 

de modo geral, os alunos da turma. Perguntei a A2 como se calcula a área do retângulo e 

respondeu que era “base vezes altura”. Fiz um desenho e expliquei que base e altura também 

poderiam ser designadas por comprimento e largura. A aluna respondeu que agora tinha uma 

explicação para ter multiplicado x por (x+11). Pode ter sido um problema de não saber se 

expressar corretamente ou pode ter simplesmente copiado a equação de algum colega. 

Observemos que ela não apresenta a resposta, apenas encontras as duas raízes da equação 

(sendo que uma delas é negativa) – ver foto abaixo. Pedi que voltasse ao enunciado e o lesse 

novamente. Perguntei por que colocou uma dimensão igual a x e a outra x + 11 e ela mostrou 

a frase: o comprimento tem 11 cm a mais que a largura.  Perguntei qual era a área do 

retângulo, ela respondeu 80. Pode-se inferir que compreendeu o que fez, embora tenha tido 

dificuldade para se expressar. Perguntei qual a fórmula da área do retângulo e ela disse em 

tom de pergunta: base vezes altura? Ou comprimento vezes largura, expliquei que eram 

apenas denominações diferentes. Então ela chegou à conclusão de que multiplicou x por x + 
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11 e igualou a 80 porque a área do retângulo era igual a 80. Como já foi dito, achou as raízes -

16 e 5 e não apresentou resposta para a pergunta do problema. Perguntei o que estava sendo 

pedido e ela respondeu corretamente. Perguntei se havia encontrado o comprimento e a 

largura, ela disse que não, que havia achado os valores de x.  O que deveria ser feito então? 

Ela respondeu: substituir no x e no x + 11. Perguntei se os dois valores encontrados poderiam 

ser utilizados e ela disse que o -16 não poderia, pois não dá para dizer que a largura mede -16. 

Então substituiu o 5, achando 5 e 16 e verificou que 5 vezes 16 dava 80. 

 
FIGURA 48 – Resolução e explicação do exercício 1 da atividade 6 feita por A2. 

 

Podemos verificar, na explicação feita pela aluna, um esforço, maior que em 

outras atividades, de explicitar como pensou. 

 

A3 

A3 teve dificuldade para “traduzir” o problema 2 para a linguagem matemática. 

Na conversa extraclasse, resolvemos “juntos” a questão. Inicialmente, pedi que escrevesse a 

equação correspondente à situação descrita no problema e A3 disse que tinha dificuldades 

exatamente nisso. Pedi que escrevesse do modo que achasse correto e ele escreveu: x² + 2x.3 

= 52 – 5x. Pedi que explicasse o raciocínio. Ele disse que colocou o x² se referindo ao 

quadrado do número de livros, depois colocou 2x por causa do dobro e multiplicou por 3 por 

causa dos três meses. E colocou igual a 52 menos cinco vezes o número de livros. Perguntei: 

o que está sendo procurado? Ele disse que era o x. Perguntei o que o x representava e ele 

respondeu que era a quantidade de livros que o Emanuel leu. Salientei que era a quantidade de 

livros que Emanuel leu em três meses. Pedi que ele lesse o problema novamente, substituindo 
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a palavra quantidade por x. O aluno fez a leitura: o dobro do quadrado de x livros que 

Emanuel leu em 3 meses é igual a 52 menos cinco vezes x livros. A seguir grifei a frase: O 

dobro do quadrado de x. Pedi que ele dissesse quanto é o dobro de quatro, ele disse 8. 

Perguntei como fez a conta e ele respondeu 2.4. Continuei com as perguntas: o dobro de 6, ele 

disse 2.6 = 12. O dobro de x²? Ele disse 2x. Pedi que ele comparasse com a frase grifada: o 

dobro do quadrado de x. Isso é representado por 2x? Ele ficou pensativo e, provavelmente 

pela minha pergunta, percebeu que não estava certo, mas não conseguiu escrever a forma 

correta. Perguntei: quanto é o dobro do quadrado de 3? O aluno respondeu rapidamente: 18. 

Pedi que ele explicasse como fez, ele disse: 3.3 é 9 e o dobro de 9 é 18. Frisei que 

primeiramente ele fez 3.3 para depois fazer o dobro e que seria representado como 2x9. 

Perguntei como representaria o nove na forma de potência de 3 e ele respondeu 3², então 

ficaria 2.3². Passei a outro exemplo: o dobro do quadrado de 6. Ele fez corretamente, da 

mesma forma que os outros: 6x6 = 36, 2x36 = 72. Relembrei o que ele havia feito: 2.9; 2.36; e 

pedi a ele que escrevesse o 9, o 25 e o 36 na forma de potência, ficando 2.3²; 2.5² e 2.6². 

Depois disso, li novamente “o dobro do quadrado de x” e dei outros exemplos, pedindo que 

escrevesse como a conta é feita e não seu resultado. Perguntei:  o dobro do quadrado de 8; ele 

fez 2.8². O dobro do quadrado de 9? Ele fez 2.9². E se fosse o dobro do quadrado de 11? Ele 

fez 2.11². E se fosse o dobro do quadrado de 1000? Ele fez: 2.1000². E se fosse o dobro do 

quadrado de x? Ele fez 2x². Voltei ao problema, fiz a leitura novamente e perguntei: o que 

está sendo procurado? O tempo ou a quantidade de livros? A3 responde: a quantidade de 

livros. Pedi que escrevesse novamente a equação. Ele escreveu: 2x² = 52 – 5x. Elogiei-o e 

pedi que a resolvesse. 

Como se vê, a complexidade do processo de levar o aluno a pensar em todos os 

pormenores fundamentais é imensa. A defasagem em relação aos conhecimentos trabalhados 

em anos anteriores da escolarização requer um olhar mais próximo, mais cuidadoso. Mais 

uma vez, saliento que em uma sala com 30 alunos nem todos conseguirão acompanhar e 

interpretar os problemas de forma desejável, numa discussão coletiva. Evidentemente, por 

outro lado, o professor não tem a possibilidade de sentar com cada aluno e compreender cada 

dificuldade que esse aluno enfrenta na interpretação dos problemas matemáticos. Isso 

significa mais uma demanda de criatividade do professor no trabalho de tratamento 

pedagógico dos erros (de interpretação de enunciados de problemas matemáticos) na escola 

básica. 

A3 se confundiu ao colocar a equação na forma normal, fazendo 2x² + 52 = -5x.  

Perguntei se a equação estava na forma normal (ax² + bx + c = 0). O aluno demorou a 
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responder, escrevi outras equações na forma normal e após fazer a comparação, o aluno 

conseguiu chegar a 2x² + 5x – 52 = 0. A partir deste ponto, ele conseguiu achar o valor do 

delta corretamente. Pedi a ele que verificasse todos os dados, os valores de a, b e c, se a 

fórmula estava correta, e que conferisse os resultados das operações. Fiz isso, mais uma vez, 

com o intuito de que ele percebesse a importância de conferir cada passo da resolução. Na 

hora de extrair a raiz do delta (441), o aluno, ao invés de fatorar, foi por estimativa, como é 

um costume seu, supondo valores, fez 12x12, 14 x 14, 16 x 16. Disse a ele: já que 16x16 deu 

256, pode supor um valor um pouco maior, pois 256 está “longe” de 441. Ele fez 19 x 19 que 

deu 361. Além de supor que a raiz vai dar um número inteiro, A3 não trabalha bem com as 

estimativas. Perguntei se percebeu que o algarismo da unidade multiplicado (no caso, o nove) 

fez com que “aparecesse” 1 no algarismo da unidade do resultado 361. Perguntei também qual 

o próximo número que ele poderia tentar e ele respondeu: 20. Pedi que pensasse qual o 

algarismo que ficaria na unidade do resultado, antes de fazer a conta. Ele respondeu: zero. 

Perguntei se adiantaria fazer a conta com o 20, disse que não e que iria tentar o 21 pois 1x1 

dava 1. Aí conseguiu achar a resposta. A partir daí conseguiu achar as raízes corretamente: x‟ 

deu 4 e x” deu -26/4. 

Percebe-se uma melhora no que se refere às operações com números inteiros.  

Perguntei se os dois valores de x encontrados poderiam ser usados na resposta do problema. 

Respondeu que não e perguntei: por que não? Respondeu que o número em fração não dava. 

Pergunto se não tem como ler uma fração de um livro (um terço do livro, por exemplo) e ele 

diz que sim, concluindo que os dois valores poderão ser usados. Digo: posso ter lido 4 livros 

em 3 meses, certo? Mas posso ler -26/4 de livro em 3 meses? Neste momento ele percebe que 

o valor negativo tem que ser descartado e que a resposta seria apenas 4. Para finalizar, pedi 

que conferisse a solução encontrada, substituindo o x por 4. O aluno fez a conferência 

corretamente. 

 

A4 

A4 demonstrou dificuldade em lidar com os dados e “matematizar” a situação 

numa equação. No exercício 1, pensou em denominar os lados chamando a largura de x e o 

comprimento de x + 11.  Depois disse que não conseguiu continuar o exercício porque ficou 

em dúvida se tinha que fazer a fórmula de Bhaskara. Sugeri que lesse o enunciado mais uma 

vez e que tentasse montar uma equação com os dados do problema. Então escreveu: x² + 11 = 

80. Perguntei como é calculada a área de um retângulo e respondeu que era “base vezes 

altura”. Perguntei quanto valia a largura e o comprimento e ele respondeu x e x +11. E a área? 
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Respondeu: 80. Então pedi que utilizasse esses dados para montar a equação e desta vez 

escreveu corretamente x(x+11) = 80. É interessante notar que, logo no início da nossa 

conversa extraclasse, A4 disse que iria chamar a largura de x e o comprimento de x + 11, mas 

não conseguiu estabelecer a relação entre a área e essas expressões, apesar de saber como se 

calcula a área do retângulo. Na hora de usar a propriedade distributiva, multiplicou x por x e 

escreveu 2x. Ao ser questionado quanto era 2 vezes x respondeu 2x. Percebeu que havia 

errado e que a forma correta seria x². Aí resolveu a equação e achou as raízes. Ao realizar a 

operação -11 + 21 colocou o resultado -10. Perguntei: se você tivesse uma dívida de 11 reais e 

ganhasse 21 reais, ficaria com dívida ou com crédito? Aí percebeu o erro e finalizou o 

exercício corretamente. A professora perguntou se as duas respostas serviriam. Respondeu 

que seria 5 pois não pode ser -16, não tem jeito de ter comprimento com número negativo. A 

professora perguntou quanto era então o comprimento e a largura. Respondeu que o 

comprimento era x, então 5, e a largura 5 + 11 = 16; a professora questiona como ele pode ter 

certeza de que 5 e 16 estão corretos, levando-o a validar sua resposta. A4 responde que basta 

fazer 5 vezes 16 que dava o valor da área 80. A professora o elogiou. A4 mostrou-se satisfeito 

com o trabalho realizado. 

Este episódio sugere a seguinte hipótese: a falta de engajamento na aprendizagem, 

e até certo desinteresse em acertar, podem levar a uma leitura e interpretação desatentas dos 

problemas e gerar erros. No exemplo acima relatado bastou que a professora levasse o aluno a 

uma atitude de reflexão interessada para que o erro fosse rapidamente corrigido. Uma grande 

dificuldade parece ser a manutenção dessa atitude interessada por parte do aluno, sem 

depender da intervenção do professor para provocá-la. 

Outro exemplo que mostra a dificuldade dos alunos em passar um enunciado para 

a linguagem matemática ocorreu em uma aula onde foi proposta a resolução do seguinte 

problema: a área de um retângulo é 84 m². A medida do comprimento supera em 5 metros a 

medida da largura. Quais são as dimensões desse retângulo? O objetivo neste exercício era 

trabalhar novamente os mesmos elementos do problema 1, quais sejam, a passagem para a 

linguagem matemática, a propriedade distributiva e a resolução da equação do segundo grau 

completa. Aparentemente é um exercício de fácil compreensão.  Fiz questão de apresentar um 

enunciado bem parecido com o anterior, a fim de verificar o que permaneceu das resoluções 

corretas obtidas nesse caso anterior, já que minha experiência com esses alunos indicava a 

possibilidade de uma não retenção do aprendizado (seja por falta de interesse, seja porque 

decoram sem acompanhar o raciocínio). 
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Para iniciar, pedi que um aluno fizesse a leitura do exercício. A13 se 

disponibilizou. Perguntei quais estratégias utilizaria para fazer o exercício, no intuito de fazê-

los perceber a importância de pensar em alguma estratégia antes de começar a fazer contas a 

esmo. A13 disse que a área do retângulo é 84 m²; que a largura mede x. Saliento (para eles) 

que nosso objetivo é transformar o que está escrito no enunciado em linguagem matemática e 

pergunto como podemos “traduzir” a frase “supera em 5 a medida da largura”. A13 responde 

que a outra dimensão é 5. Pergunto: 5? Ele responde: +5.  Notei que ele frisou o sinal positivo 

numa menção à palavra supera. Pergunto +5 em relação a quê? Percebo que o aluno sabe o 

significado da palavra supera pois quando perguntado sobre isso diz que supera é “ter a mais, 

ultrapassar”. Tento fazê-lo perceber que, se a largura é x e o comprimento supera em 5 essa 

medida, então.... Ele não consegue fazer a “transformação”. Parto para outra estratégia, dando 

um exemplo mais concreto. Pergunto: se a largura fosse 1, o comprimento seria quanto? Ele 

diz 6. E se fosse 3? Ele responde 8. Se fosse 10? Ele responde 15. E se fosse x? Ele responde 

5x. Pergunto: então, se a largura fosse 2, o comprimento seria 10! Ele diz que não seria. Peço 

que verbalize a operação que está fazendo e questiono novamente: se fosse 1, ele responde 1 

+ 5, se fosse 6, ele diz 6 + 5, se fosse 8, ele diz 8 + 5. Fiz a pergunta com vários números até 

chegar novamente no x e obter a resposta x + 5. Neste momento me dou conta de que muitas 

vezes esses detalhes são deixados de lado em sala de aula por pensarmos, como professores, 

que é muito fácil ou que já é um conhecimento consolidado pelo aluno. Como se vê, em 

qualquer das duas hipóteses, muitos deles acabam excluídos da possibilidade de desenvolver 

certos aspectos da aprendizagem que ainda precisam de alguma insistência do professor. 

Finalizo o exercício no quadro, pois a aula já estava terminando. 

 

3.1.7 Teste 

 

Foi dada uma avaliação sobre equações do segundo grau e problemas cujas 

soluções recaem nesse tipo de equação. Antes de corrigir o teste xeroquei e entreguei uma 

cópia a cada aluno, para que analisassem se havia algo errado em suas resoluções. 
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A1 conseguiu fazer corretamente a letra a), mas não a letra b). Parece que tentou 

repetir, em b, o procedimento de resolução utilizado em a (ver foto abaixo). Acrescenta a 

resposta x=0, talvez por lembrar que, nas explicações, menciono que quando c=0 a equação 

possui uma raiz nula. 

 
FIGURA 49 – Resolução do exercício 1 do teste feito por A1. 

 

Quando o exercício foi devolvido para correção, A1 consegue refazê-lo de forma 

correta, explicitando o processo de resolução. De novo, volta a questão sobre o que acontece 

nesse processo de devolução para correção. Como já foi observado, vários alunos percebem o 

erro cometido no primeiro momento, corrigem, mas voltam a errar em atividades posteriores. 

É difícil entender os detalhes desse processo porque, em tese, se o próprio aluno reconhece o 

erro e o corrige, gera a expectativa de que o aprendizado esteja consolidado. Mas não está, 

como já comentado em vários casos (este é apenas mais um deles). Talvez haja muitos 

motivos para que o aluno volte a um erro que parece estar superado, mas acredito que um dos 

mais fortes seja o seguinte: é preciso certo esforço para reter o aprendizado desenvolvido ao 

participar do processo que leva à observação e à superação do erro cometido em determinadas 

circunstâncias. Se esse esforço não é empenhado, o aprendizado pode ter ocorrido mas não ser 

retido e o retorno ao erro acontece quase de modo natural. 
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FIGURA 50 – Devolutiva do exercício 1 do teste feito por A1. 

 

A2 não compareceu à aula nesse dia. 

A3 consegue fazer a letra a do exercício 1 de forma correta, mas na letra b 

também se confunde. Subtrai 18x de 3x
2
 e acha como resultado 15x. Ao resolver a nova 

equação (agora reduzida ao primeiro grau), acha como resposta x=15 e x=-15. Vê-se 

claramente que procede mecanicamente, sem entender que procura um número que 

multiplicado por 15 dê zero. E não percebe que “passou” de uma equação original que era do 

segundo grau a uma de primeiro grau. 

 
FIGURA 51 – Resolução do exercício 1 do teste feito por A3. 

 

Na questão 2 erra uma subtração (81 – 32) ao calcular o valor do delta, 

encontrando 48 em lugar de 49 (provavelmente uma distração). Entretanto, pode-se notar que, 

mesmo cometendo esse erro, fatorou corretamente o 48 e expressou as raízes adequadamente 

(a menos do erro anterior), fazendo com que se possa conjecturar que, ainda que num ritmo 
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talvez inadequado ao programa do nono ano, esse aprendizado sobre o cálculo com radicais 

parece ter se consolidado. 

 
FIGURA 52 – Resolução do exercício 2 do teste feito por A3. 

 

Quando o exercício foi devolvido para correção, A3 não conseguiu refazer a letra 

b. Em nossa conversa extraclasse pedi que explicasse como a resolveu. 

 
FIGURA 53 – Devolutiva do exercício 1, letra b,  do teste feito por A3. 

 

A3 respondeu que subtraiu o 3x do 18x obtendo 15x, confirmando o que eu havia 

suspeitado. Pedi que fizesse pela fórmula de Bhaskara. Na hora de separar os coeficientes a, b 

e c, colocou 18 como o valor de b. Pedi que ele lesse a equação novamente e separasse os 

coeficientes novamente. Ele fez a mesma coisa e colocou 18. Isso ocorreu por duas vezes e o 

aluno não percebeu o que estava fazendo errado. Pedi que ele falasse cada número com seu 

respectivo sinal, então ele percebeu que deveria ser -18 no lugar do b. A partir daí ele 

conseguiu achar corretamente o delta e as raízes. Solicitei que verificasse se 0 e 6 realmente 

resolviam a equação e ele procedeu à substituição do x por zero. Na substituição do x por 6, 

ele escreveu 3(6)² - 18(6) = 0, achando 324 – 108 = 0. Questiono como ele achou o 324 ele 

disse ter feito 6.3 = 18 e então elevou 18 ao quadrado. Fiquei por alguns minutos tentando 

encontrar um exemplo concreto para mostrá-lo que primeiro deve-se fazer a potenciação, mas 
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neste momento não consegui. Percebendo que eu estava pensando num exemplo para aquela 

situação, o aluno viu que havia feito algo errado e disse: “se na conta do seis está errado, 

então tenho que fazer 6 ao quadrado primeiro e depois multiplicar por 3!”  Confirmei que era 

assim que deveria fazer. A partir daí conseguiu finalizar corretamente. Mas observemos o 

seguinte: ele só pensou na possibilidade de elevar o 6 ao quadrado antes de multiplicar por 3 

porque a verificação não se confirmou. Isso pode levar a erros novamente, uma vez que a 

precedência das potências sobre a multiplicação não foi internalizada adequadamente. Depois, 

conversando com meu orientador, ele me disse que eu poderia ter feito como fiz em outras 

situações parecidas: levar o aluno a identificar 3x
2
 com 3.x.x. A partir daí, bastaria substituir o 

x por 6 para ver que o 6 é que deve ser elevado ao quadrado e não 3.6. Essa é uma questão 

importante na prática docente. Quando vou dar uma aula expositiva sobre qualquer assunto 

preparo, com a antecedência devida, toda a sequência de ideias a serem apresentadas, 

incluindo exemplos e alguns exercícios. Entretanto, quando estou trabalhando com os erros 

dos alunos, especialmente em conversas individuais, aparecem questões que me demandam 

conhecimento que nem sempre consigo mobilizar no instante adequado ao trabalho. Por 

exemplo, nesse caso, entre outros que aconteceram, não possuía, disponível para mobilização 

instantânea como pedia a situação, o conhecimento de uma forma que pudesse levar o aluno a 

compreender efetivamente a razão pela qual a sua conta tinha sido feita de forma incorreta. 

Enquanto procurava na mente esse argumento, o aluno constatou que se estava errado do jeito 

que fez, a saída era fazer de forma diferente, e acabou dando certo. Mas o aluno pode voltar a 

cometer o mesmo erro, pois não percebeu a lógica que regeria o processo (priorizar a potência 

sobre a multiplicação). 

Bednarz e Proulx (2009) exemplificam várias situações de sala de aula de 

matemática que demandam esse tipo de conhecimento profissional do professor. Em oposição 

ao que chamam de conhecimento matemático cristalizado em livros didáticos, por exemplo, 

chamam esse conhecimento de “emergente”, no sentido de que emerge inesperadamente de 

uma situação de ensino e o professor deve mobilizá-lo “on the spot”, ou seja, “na lata”, para 

usar uma expressão popular. Essa foi uma das grandes dificuldades com que tive que conviver 

ao longo desse trabalho com os erros, mas percebi que, como em outros aprendizados 

profissionais, aos poucos fui me tornando mais e mais capaz de resolver adequadamente 

algumas situações desse tipo, embora não todas, evidentemente. 

Ao refazer o exercício 2, A3 errou novamente uma operação com números 

inteiros, fazendo -9 + 7 igual a -3. Quando perguntei como havia pensado, ele imediatamente 

percebeu que o resultado deveria ser -2 e corrigiu. Destaque-se, mais uma vez, a distração. 
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FIGURA 54 – Correção do exercício 2 do teste por A3. 

 

A4 

A4 mostrou dificuldade ao resolver equações incompletas, como podemos 

observar na resolução do exercício abaixo. 

 
FIGURA 55 – Resolução do exercício 1 do teste feito por A4. 

 

Parece que na letra a) memorizou que deveria extrair a raiz quadrada da expressão 

que não continha a incógnita, pois sua resolução, ao que parece, não apresenta uma sequência 

que deriva de raciocínio. Na letra b), ele percebeu que poderia colocar em evidência o fator 

comum, mas parece não dominar esse procedimento. Num primeiro momento, não coloca o 

três em evidência e depois escreve 2 ao invés de 3, talvez por falta de atenção. Na resposta 

não considera o zero como solução e coloca mais ou menos 9, confundindo mais uma vez os 

procedimentos de resolução de uma equação incompleta. Quando o exercício foi devolvido 

para correção, o aluno repetiu o que havia escrito na letra a) e deixou a letra b) em branco, o 

que faz supor que pensou ter acertado. 
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FIGURA 56 – Devolutiva do exercício 1 do teste feita por A4. 

 

Na questão 2, ele cometeu um erro muito comum entre os alunos: não trocar o 

sinal de b na fórmula do delta [como (-b)
2
=b

2
, o erro não compromete]. O curioso é que, ao 

substituir na fórmula, colocou  
    

 
, mas depois simplesmente ignorou o sinal do nove. Além 

disso, escreveu que 2 dividido por 2 é igual a zero. 

 
FIGURA 57 – Resolução do exercício 2 do teste feito por A4. 

 

Quando devolvido o exercício para correção, tentou refazê-lo, mostrando que 

percebeu algo errado em sua solução, mas não conseguiu corrigir os erros cometidos na 

primeira tentativa. Corrigiu alguns e cometeu outros novos.  

 



92 

 

 
FIGURA 58 – Devolutiva do exercício 2 do teste feita por A4. 

 

No problema 3, A4 conseguiu traduzir para a linguagem matemática e achar as 

raízes da equação encontrada, errando na conta 10-0 = -10. 

 
FIGURA 59 – Resolução do exercício 3 do teste feito por A4. 

 

Conseguiu observar o erro e corrigir, na devolutiva. 
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FIGURA 60 – Devolutiva do exercício 3 do teste (A4). 

 

Observa-se que a passagem do nível B para o nível C (nível de observação dos 

próprios erros, de acordo com Pinto, 2000) ainda não se faz presente, de modo efetivo. 

Permanece uma oscilação entre os níveis A e B. Os erros continuam acontecendo 

frequentemente no momento da entrada, muitos deles de distração. Os alunos enfrentam 

dificuldades para sintetizar o que está sendo fornecido como dado. 

 

3.1.8 Prova 

 

No dia 06 de agosto, foi dada uma avaliação valendo nota, descrita abaixo. Antes 

de corrigi-la em sala, foi feita uma cópia da resolução de cada aluno e entregue a eles para que 

na aula do dia 08 de agosto, durante aproximadamente 45 minutos, eles procurassem observar 

os possíveis erros cometidos, explicassem por que erraram e refizessem a questão errada. 

Apresento abaixo, algumas observações que julguei mais pertinentes para esse relato. Vale 

ressaltar que, por causa do tempo, os alunos tiveram que escolher apenas algumas questões 

para correção e, devido às dificuldades encontradas, muitos conseguiram rever apenas uma. 
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A1 

Na questão 1, havia duas equações incompletas. Naquela em que c=0, optou por 

fazer pela fórmula de Bhaskara, provavelmente por não haver entendido completamente o 

raciocínio envolvido no procedimento de “colocar x em evidência”. Substituiu o -b errado na 

fórmula de Bhaskara, além de fazer a conta -36 -36 e achar 72 como resultado (será que 

utilizou a regra “menos com menos dá mais”?). A questão 2, também uma equação 



95 

 

incompleta com c=0, A1 fez pela fórmula de Bhaskara de novo, mas não extraiu a raiz do 

delta (que era nove), além de errar novamente nas operações envolvendo números negativos. 

 
FIGURA 61 – Resolução das questões 1 e 2 da prova por A1. 

 

A1 oscila muito ao realizar as operações com números negativos. Observe-se que 

opera corretamente para achar uma das raízes e incorretamente para achar a outra (ver foto 

acima). A falta de atenção e concentração podem ser fatores que contribuem para voltar a 

erros que aparentemente já haviam sido superados. 

Na equação completa separou os valores dos coeficientes numéricos corretamente, 

substituiu na fórmula, usou a regra de sinal adequada à operação, mas errou no cálculo da raiz 

da equação, pois não dividiu por 2 (veja abaixo). 

 
FIGURA 62 – Resolução da questão 3 da prova por A1. 

 

Utilizando o procedimento já descrito, xeroquei a prova antes de corrigir e 

entreguei aos alunos para que tentassem observar onde erraram e porque erraram. A1 

conseguiu observar os erros de algumas questões, explicar por que errou e corrigi-los (FIG. 

62, 63, 64). 
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FIGURA 63 – Correção e verificação do erro da questão 1, letra a, da prova feita por A1. 

 

 
FIGURA 64 – Correção e verificação do erro da questão 1, letra b, da prova feita por A1. 

 

 
FIGURA 65 – Verificação do erro da questão 1 da prova feita por A1. 
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FIGURA 66 – Correção e verificação do erro da questão 2 da prova feita por A1. 
 

Fica claro que, no caso de A1, os erros podem não ter sido totalmente superados 

ao longo do processo vivido por diversas razões. Entre elas, uma é a dificuldade em 

desconstruir uma lógica ou estratégia “errada” utilizada pela aluna por anos seguidos. Parece 

que a quantidade de encontros extraclasse que tivemos não foi suficiente para essa 

desconstrução, que depende essencialmente do empenho do aluno, uma vez que o 

entendimento foi produzido. Trata-se de esforçar-se para reter esse entendimento. Levar o 

aluno a pensar sobre o que está sendo feito, sem fazer de forma mecânica não é tarefa fácil. E, 

por fim, criar um novo hábito, o de rever atentamente o que fez para ver se está correto, 

também requer tempo e empenho por parte do aluno. 

Após as conversas fora do horário da aula, A1 passou a sentir-se mais capaz de 

tentar realizar os procedimentos adequados, embora não tenha penetrado o suficiente na 

lógica desses procedimentos. Isso faz com que permaneça sempre a sombra da insegurança: 

“acertei ou errei”? Sem o domínio da lógica, fica difícil manter a confiança, especialmente 

quando o interesse em acertar ainda está apenas começando a se desenvolver e necessita, 

talvez, do estímulo do acerto para crescer e se instalar definitivamente. A dificuldade de 

reconhecer a lógica subjacente aos procedimentos, a ausência de modelos (mesmo simples, do 

tipo “negativo é dívida, positivo é saldo sem dívida”) remete a um esforço de memorização 

insustentável, no médio prazo. A meu ver, isso faz com que A1 alterne entre erros e acertos, 

tanto no trato geral com números negativos (as operações; substituições dos coeficientes na 

fórmula de Bhaskara - ora substitui corretamente, ora “esquece” ou ignora o sinal negativo), 
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como também nos procedimentos relativos ao cálculo com radicais (fatorar; agrupar os fatores 

que se repetem de acordo com o índice da raiz; extrair fatores do radical, realizar operações 

com expressões contendo radicais etc.). Mas deve-se acrescentar que mesmo nos casos em 

que veio a entender a lógica em certas situações, após discussões com a professora nos 

horários extraclasse, A1 volta a cometer o mesmo erro. Parece configurar-se de novo a falta 

de esforço suficiente para a retenção do que aprendeu. 

 

A2 

Na questão 1, letra b, da prova, A2 colocou o 2x em evidência, porém não 

realizou o procedimento corretamente, obtendo 2x(x+36). Identificou a raiz nula, mas para 

encontrar a outra raiz, escreveu 2x+36 = 0, achando a solução 18, quando o correto seria -18. 

Ao trocar o número 36 de membro, não trocou o sinal, o que pode ser uma distração, mas 

também pode ser uma manifestação dessa dificuldade recorrente em lidar com negativos, ou 

ainda pode ser que tenha esquecido a regra (provavelmente decorada sem entender a lógica 

que a sustenta). 

 
FIGURA 67 – Resolução da questão 1, letra b, da prova feita por A2. 

 

Quando a cópia da prova foi entregue para correção, A2 optou por resolver essa 

equação pela fórmula de Bhaskara. Relatou apenas o erro no sinal da segunda raiz da equação. 

Isso mostra que não percebeu o fundamento do outro erro cometido (ver foto abaixo). 

Observe-se, no entanto, que mudou a forma de resolver a equação, admitindo, talvez, certa 

insegurança com o procedimento de colocar em evidência para resolver uma equação do 

segundo grau quando c=0, fato este que aconteceu com boa parte dos alunos. Constata-se, 
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mais uma vez, a defasagem em relação a conhecimentos matemáticos dos anos anteriores de 

escolaridade. 

 
FIGURA 68 – Correção da questão 1, letra b, da prova feita por A2. 

 

Na questão 3, A2 havia errado o cálculo do valor do delta porque substituiu o c 

por 14 em lugar de -14. Errou também na multiplicação de 4 por 14, encontrando 76, e na 

subtração 25-76 = 51. Quando o exercício foi devolvido para correção, A2 percebeu os erros, 

corrigiu-os e os atribuiu a dois fundamentos: “fiz conta errada” e “fiz a fórmula de x errada”. 

 
FIGURA 69 – Resolução da questão 3 da prova feita por A2. 

 

 
FIGURA 70 – Correção da questão 3 da prova feita por A2. 

 



100 

 

São muitos erros de suposta distração. Se for mesmo apenas distração, temos 

evidências de que não há muito interesse em acertar (e talvez aí esteja a raiz do maior 

problema, em termos da aprendizagem). 

 

A3 

Na letra a da primeira questão da prova, A3 não teve problema para resolver a 

equação, mas erra na letra b. Percebe que um dos procedimentos para resolver essa equação 

incompleta seria colocar o x em evidência. Tenta fazer isso, mas não consegue executar o 

procedimento corretamente. Observe-se que os erros no procedimento de “colocar em 

evidência” se repetem sistematicamente entre praticamente todos os alunos.  

 
FIGURA 71– Resolução da questão 1 da prova por A3. 

 

Quando a prova foi devolvida para correção, A3 optou por fazer essa questão pela 

fórmula de Bhaskara, mas errou ao calcular uma das raízes (escreveu que - 36 – 36 =     - 64).  

Aqui imaginei, novamente, que fosse apenas uma distração e pedi que refizesse a conta 

errada. A3 então corrigiu. Note-se também que A3 evitou “enfrentar” o processo de colocar 

em evidência na correção desta questão. Percebe-se uma melhora em sua resolução, pois 

comete um erro de distração no cálculo do x”, mas extrai corretamente a raiz quadrada de 

1296, substituindo -16 na equação para verificar se a resposta estava correta. Observe-se que 

ao calcular 2.(-16)²  encontrou 512, realizando primeiramente a potenciação para em seguida 

multiplicar por 2 (cf. abaixo) 
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FIGURA 72 – Correção da questão 1 da prova por A3. 

 

Essa questão da prioridade da potência sobre o produto já havia sido discutida 

com A3 anteriormente, em um caso análogo [3.(6)
2
], ocasião em que A3 havia feito primeiro 

3.6=18 e então elevado ao quadrado, obtendo 324. 

 

 
FIGURA 73 – Verificação do erro da questão 1, letra b, feita por A3. 
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Na questão 5, ao que parece, A3 não entende o enunciado e faz uma tradução 

equivocada para a linguagem matemática, recaindo numa equação simples do primeiro grau. 

 
FIGURA 74 – Resolução da questão 5 feita por A3. 

 

Em nossa conversa depois da aula, solicitei que relesse o problema. Perguntei qual 

era a área do tapete, qual polígono se ajustava ao formato do tapete, e o que estava sendo 

pedido. 

 
FIGURA 75 – Reformulação do exercício 5  feita por A3. 

 

Na primeira tentativa de montar a equação na nossa conversa extraclasse, A3 

escreveu x + 3 + x = 10. Voltei a perguntar sobre a área do retângulo e ele disse que o cálculo 

era feito pela fórmula “base vezes altura”, escrevendo x+3.x = 10. Ficou em dúvida quando 

perguntei se as expressões x +3.x e (x+3).x significavam a mesma coisa. Sugeri que 
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substituísse o valor x = 4 nas duas e ele percebeu que davam respostas diferentes. Perguntei 

então o que deveria ser multiplicado para expressar a área do tapete e ele respondeu que era a 

base pela altura. Pergunto qual é a base e qual é a altura e A3 responde x+3 e x. Percebe que 

deveria fazer (x+3).x e termina o exercício corretamente. 

 
FIGURA 76 – Reiteração do exercício 5 feito por A3. 

 

 
FIGURA 77 – Calculo do perímetro exercício 5 feito por A3. 

 

No exercício 8, letra a), A3 elevou (apenas) o primeiro membro da equação ao 

quadrado e encontrou a resposta x = 8. Sabendo que o correto era 80 (porque a raiz quadrada 

de 80+1 é 9), desconsiderou o 8 encontrado, sem perceber onde havia errado. 

 
FIGURA 78 – Resolução da questão 8 da prova feita por A3. 
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Quando a prova foi devolvida para correção, refez o exercício corretamente, 

elevando os dois membros ao quadrado. 

 

 
FIGURA 79 – Correção e verificação do erro da questão 8 da prova feita por A3. 

 

A4 

Na resolução da questão 3 da prova, A4 errou o sinal de uma das raízes, ao fazer -

5-9 = 14. Ao refazer a questão conseguiu observar esse erro e corrigi-lo, em contraste com 

outras ocasiões em que não conseguia observar o erro e deixava a atividade de correção em 

branco.  Na explicação que produziu para o erro, não dá pra saber se usou a regra “menos com 

menos dá mais” ou se simplesmente desconsiderou o sinal negativo, o que costuma acontecer 

com frequência com vários alunos (uma espécie de “negativofobia”).  

 
FIGURA 80 – Resolução da questão 3 da prova feita por A4. 
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FIGURA 81 – Correção da questão 3 da prova feita por A4. 

 

O exercício 5 da prova pedia o perímetro de um retângulo, sendo dada a área e 

uma relação entre suas duas dimensões. Percebendo que a dificuldade (de vários alunos) de 

distinguir entre área e perímetro ainda persistia, resolvi discutir novamente essa questão e 

escrevi no quadro o seguinte problema: calcule o perímetro de um quadrado cuja área mede 

144 cm². Após um tempo de espera, perguntei a A4 qual a sua resposta e obtive 36 cm². 

Explicou que dividiu 144 por quatro, pois o quadrado tem quatro lados. Relembrei mais uma 

vez, o que é perímetro e o que é área de um retângulo, mostrei alguns exemplos numéricos, 

dando as dimensões do retângulo e pedindo a área e o perímetro. Em seguida passei alguns 

exercícios e A4 conseguiu resolvê-los corretamente. 

Uma coisa me intriga: já tinha feito algo parecido (e até com mais detalhe) quando 

trabalhávamos o cálculo com radicais, pois percebi, na ocasião, que os alunos não distinguiam 

bem a área do perímetro. E não parecia apenas uma questão de nomes, a ideia de área não era 

clara a muitos deles. Cheguei a quadricular retângulos para mostrar quantos quadrados de 

lado 1 caberiam neles, a fim de dar um significado geométrico e visual para a noção de área. 

Expliquei também que perímetro era o nome dado à soma dos lados da figura ou, mais 

geralmente, ao comprimento total do contorno da figura. Agora, fico imaginando qual é a 

ideia que se pode associar à resposta do A4, de que o perímetro do quadrado é a sua área 

dividida por 4 (com a explicação de que é porque o quadrado tem quatro lados iguais). Note-
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se que chegou a manter até a unidade de área para o perímetro (sua resposta para o perímetro 

foi 36 cm
2
, dada a área de 144 cm

2
). Se ele dividiu a área por 4 porque o quadrado tem 4 lados 

iguais, e se possui uma noção razoável do significado da divisão neste contexto, os 36 cm
2
 

significariam área por lado. Isso nos levaria a concluir que o perímetro, para ele, não é o 

comprimento do contorno da figura. Mas será que ele entende que perímetro é realmente essa 

coisa abstrata tal como “área por lado da figura”? Parece que não. Mas então, porque 

responde assim? Será que é apenas para ficar livre da pergunta? Outra questão: por que acerta 

depois de uma discussão e erra em outra questão (de uma prova)? Uma hipótese é a de que 

tenha entendido essas questões depois da discussão e dos exemplos apresentados, mas que o 

entendimento que construiu não seja algo que valorize suficientemente, a ponto de 

transformá-lo em aprendizagem, ou seja, não se esforça por incorporar esse entendimento a 

seu repertório de conhecimentos matemáticos, de modo a poder mobilizá-lo em situações 

(escolares ou não-escolares) que o demandem. 

As considerações acima conduzem à ideia de que certos erros matemáticos podem 

ter (também) uma origem psicológica, que não se refere necessariamente ao medo de errar ou 

das eventuais consequências negativas do erro, mas simplesmente a uma espécie de 

desinteresse (que pode ter variadas causas) em incorporar à sua vida, digamos assim, um 

aprendizado ocorrido em dado momento do processo de educação escolar. Assim, ao lado da 

defasagem de grande parte dos alunos em relação a conhecimentos já trabalhados em anos 

anteriores de escolaridade e da internalização profunda de uma cultura de valorização dos 

procedimentos mecânicos, em detrimento da lógica que sustenta esses procedimentos, o 

trabalho com os erros matemáticos na escola ainda precisa lidar com esse aspecto 

“motivacional”, estimulando o interesse do aluno em reter e incorporar um aprendizado 

conquistado em determinadas situações, para uso em situações futuras. 

São muitas as dificuldades a serem vencidas, o que demanda, certamente, um 

trabalho de médio e longo prazo. Entretanto, mesmo considerando que nosso trabalho foi 

realizado em tempo relativamente curto, resolvemos propor, nos dias 5 de setembro de 2018 

(um mês após o término do trabalho de campo) e 22 de outubro de 2018, duas atividades em 

sala de aula com o objetivo de captar possíveis indícios de avanço dos alunos, como eventual 

consequência do nosso trabalho com os erros matemáticos na escola. Assim, seguem abaixo 

algumas considerações apontando indícios de progresso, ainda que não se possa garantir que 

seja permanente, conseguido pelos alunos A1, A2, A3 e A4 neste “curto” período de trabalho 

de campo nessa turma de nono ano. 
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A1  

Percebe-se uma maior organização na apresentação da resolução dos problemas, 

na descrição de como pensou e indícios de superação de algumas dificuldades, como 

interpretar o enunciado e equacionar o problema, falta de atenção no desenvolvimento da 

resolução (o que produzia inúmeros erros de distração) e operar com os números negativos. 

 
FIGURA 82 – Progresso aluno A1. 

 

A2  

Também se esforçou para escrever detalhadamente como pensou para resolver os 

problemas, colocando em prática algumas estratégias trabalhadas em sala. Cometia 

frequentemente erros nas operações com números negativos, mas conseguiu encontrar as 

raízes da equação sem errar (ver abaixo). 

 
FIGURA 83 – Progresso aluno A2. 
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A3 

Demonstrou certo amadurecimento nas explicações sobre como pensou para 

resolver o problema, não cometeu erro nas operações com os negativos e realizou a 

verificação das respostas (ver fotos abaixo). São progressos pequenos, porém significativos 

quando comparamos os erros reincidentemente cometidos no início do trabalho. 

 
FIGURA 84 – Progresso aluno A3. 

 

 
FIGURA 85 – Explicação detalhada do exercício feita pelo aluno A3. 
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A4 

Não descreveu como pensou para resolver as questões das atividades, mas pode-se 

perceber uma melhora na organização da resolução do exercício e parece ter superado alguns 

erros nas operações com números negativos. 

 
FIGURA 86 – Progresso aluno A4. 

 

Na seção seguinte, apresentamos um questionário respondido pelos alunos dessa 

classe do nono ano e uma análise das respostas (que, de fato, eram bem diretas). 

 

3.2 Visões dos alunos sobre os resultados do trabalho: respostas a um questionário 
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Apresentado aos alunos do nono ano no dia 21 de outubro de 2018. Vinte e seis 

alunos responderam, em sala de aula. 

A primeira pergunta nos permitiu identificar alguns elementos da visão que os 

alunos construíram a respeito do erro matemático, ao longo da sua trajetória escolar. Quinze 

alunos desenvolveram uma visão negativa do erro, 4 alunos achavam normal errar e 7 eram 

indiferentes ao erro (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 – Visão dos alunos sobre os erros matemáticos 

Características Justificativas 

Visão negativa 

Encarava o erro como uma dificuldade 

Falta de atenção 

Complicado 

Me sentia incompetente 

Ficava chateada e frustrada 

Ficava super revoltada 

Me achava meio burra 

Incapaz 

 

 

Normal  

Normal, porque eu erro frequentemente 

Encaro de forma normal 

Normal, só apagava e corrigia do jeito que a professora fazia 

 

 

 

Indiferente 

 

Tentava refazer, se errasse novamente, não ligava mais 

Não ligava muito. 

Não ligava, só refazia 

Achava uma coisa boba, normal entre as pessoas, pois nem sempre a gente 

acerta 

 

A pergunta 2 visou identificar indícios de contribuição do trabalho realizado, no 

sentido de que uma visão negativa em relação ao erro viesse a se modificar. Vinte e um 

alunos relataram que o trabalho contribuiu para que sua visão fosse modificada para uma 

forma mais positiva e cinco disseram que não houve mudança. 
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Quadro 2 – Contribuição do trabalho para a mudança da opinião negativa do aluno sobre o 

erro 

Houve mudança? Justificativa 

Não mudou 

 

 

Continua a mesma, porém tenho mais ânimo para refazer 

Não mudou minha opinião, pois ainda não to conseguindo entender 

muito 

Continua a mesma, pois ainda é complicado 

Continua a mesma mais agora tento prestar mais atenção 

 

 

 

Mudou para uma 

visão mais  

positiva a 

respeito do erro 

 

Aprendi ter mais paciência, como que o erro fosse uma inspiração 

 para eu tentar refazer 

Sim 

Agora acho até legal perceber o nosso erro e tentar refazer 

Agora penso que errar é humano 

Hoje apago e faço de novo 

Sim. fez com que eu não desistisse do que errei 

Sim, pois está ajudando muito a achar nosso erro 

Um pouco, pois agora eu tento refazer o exercício com a mesma  

fórmula ou com outro modo de fazer 

Sim, aprendi a aprender com o meu erro, aceitei que isso é normal. 

Sim, agora não fico tão triste ou revoltada  

Sim, comecei a reparar mais nos meus erros 

Sim, antes eu apagava o exercício sem descobrir onde estava o erro,  

agora eu não faço mais isso. 

Sim, antes eu olhava só a resposta e tentava fazer de novo e  

se não conseguisse eu deixava pra lá. 

Sim, agora procuro saber onde errei 

Sim, antes achava uma coisa boba, mas agora vejo como uma  

oportunidade de aprender mais. 

 

Em resposta à pergunta 3, oito alunos disseram que não desenvolveram nenhuma 

estratégia para lidar com o erro. Dezoito alunos afirmaram ter desenvolvido alguma estratégia 

com a qual se sentiam mais satisfeitos. Eis algumas das estratégias desenvolvidas: 

 

Quadro 3 – Algumas estratégias desenvolvidas para lidar com o erro 

Ler o enunciado várias vezes 

Olhar passo a passo o que fez e ir refazendo o que estiver errado 

Ler novamente, circulando as partes mais importantes 

Fazer o exercício com o máximo possível de detalhes 
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O objetivo da pergunta 4 era verificar se houve alguma mudança na forma como o 

aluno se sentia quando errava, em relação a como se sente agora. Nove alunos relataram que 

não houve mudança e dezessete alunos relataram que houve mudanças. No QUADRO 4, 

algumas justificativas do próprios alunos para as respostas. 

 

Quadro 4 – Mudanças do sentimento do aluno em relação ao erro após a pesquisa 

Houve mudança? Justificativa 

Não  

 

 

Não houve mudança, eu sempre fico triste quando erro 

Não, pois sinto que sou incapaz de aprender e acabo me revoltando 

Continua igual 

Não, sempre me sinto frustrado 

Ainda me sinto triste quando não consigo fazer os exercícios 

 

 

 

Sim 

 

Sim, antes me achava a pessoa mais burra do mundo 

Antes não ligava muito, hoje já me sinto mais frustrado por ter errado 

cada questão 

Sim, fico frustrado por errar por bobeira 

Sim, agora vejo o erro como uma forma de tentar de novo 

Sim, antes eu nem ligava, mas agora me sinto um pouquinho mais 

feliz, pois tentei fazer as atividades com vontade e persistência 

Sim, agora consigo identificar o motivo do erro e me dedicar para não 

se repetir 

Me sinto mais tranquila, pois sei que é preciso de um erro para grandes 

acertos 

Sim, agora não fico tão brava quanto antes 

Sim, agora fico frustrada apenas quando meu erro é por falta de 

atenção 

Sim, antes eu me sentia incapaz 

Sim, antes eu pensava que não tinha competência para fazer de novo, 

hoje em dia eu paro, penso e faço de novo e me sinto melhor 

Sim, agora não me culpo por ter errado Sim, agora não me culpo por 

ter errado. 

 

A questão 5 versa sobre a atitude do aluno ao detectar que errou em um exercício 

matemático. Cinco alunos responderam que apagam o exercício imediatamente e tentam fazer 

de novo, quatro responderam que apagam o exercício imediatamente e esperam o professor 

fazer e dezessete responderam que reveem todo o processo para tentar encontrar onde 

erraram.  

Na sexta pergunta, 12 alunos responderam que errar é um sinal de falta de 

dedicação aos estudos, 1 aluno respondeu que é falta de atenção, 1 aluno respondeu que é 
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sinal de fracasso, 1 aluno disse que é um aviso para que ele estude mais, 1 aluno respondeu 

que é sinal de dificuldade, 3 alunos disseram que o erro é um sinal de falta de dedicação, mas 

também uma oportunidade de aprender e 7 disseram que é uma oportunidade de aprender. 

Ao serem questionados, na pergunta 7, sobre a maior dificuldade que encontram 

ao detectar um erro em suas resoluções de problemas matemáticos, 1 aluno respondeu que é 

corrigi-lo sem a orientação da professora, 4 alunos disseram que é refazer o exercício 

corretamente, 1 disse que é interpretar o exercício, 3 responderam que não têm dificuldade 

alguma, 12 disseram que a maior dificuldade é detectar o erro, 1 disse que sempre espera o 

professor corrigir, 3 disseram que é pensar em uma outra forma de fazer o exercício e 1 disse 

que é lembrar o que tem que fazer.  

De acordo com nossa análise, as respostas, de modo geral, indicam que a maior 

parte dos alunos identificam alguns pontos de melhora em suas atitudes frente aos erros 

matemáticos, em função do trabalho realizado. Na percepção desses alunos, os avanços se 

referem basicamente a dois aspectos. Um, de ordem emocional, relativo a um controle maior 

sobre os sentimentos (de frustração, de reafirmação da condição de fracasso na aprendizagem 

matemática e de incapacidade de superação dessa condição) de muitos estudantes, 

anteriormente à participação no trabalho de tratamento pedagógico dos erros matemáticos 

aqui relatado. 

O segundo aspecto, provavelmente relacionado com o primeiro, refere-se a uma 

mudança de atitude diante da constatação do erro: embora reconhecendo a permanência de 

grandes dificuldades para a identificação e eventual superação dos erros matemáticos 

cometidos, a maioria dos alunos afirma que passou a reagir ao erro com uma atitude mais 

ativa e positiva, procurando rever em detalhes a resolução incorreta que construíram num 

primeiro momento, a fim de perceber onde e por que erraram, além de procurar identificar 

possíveis erros de distração. Consideramos tais atitudes ativas e positivas porque as 

contrastamos com uma atitude passiva e negativa, frequentemente observada por eles mesmos 

ao longo do trabalho, como a de não se dispor a atuar sobre os próprios erros e simplesmente 

esperar que a professora apresente a resolução correta para copiá-la no caderno. 

 Apresentamos abaixo, com mais detalhes, as respostas dos alunos A1, A2, A3 e 

A4. Tais respostas confirmam, com maior ênfase, os comentários gerais que fizemos acima, 

sobre as respostas de todos os alunos. 
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3.2.1 Aa respostas de A1, A2, A3, A4 

 

A aluna A1 descreve que antes, quando errava, se sentia incapaz de aprender e 

também frustrada por errar. Com o decorrer das atividades percebeu que pode aprender com o 

erro e aceitar que errar é normal. Também cita que revê todo o exercício para verificar se está 

certo, porém algumas vezes não “enxerga” o erro. Em relação ao sentimento que surge 

quando erra, A1 diz que fica frustrada apenas quando o erro é por falta de atenção. Relata 

também que o erro é um aviso para que estude mais e sua maior dificuldade quando detecta 

um erro é refazer o exercício sem que a professora a oriente. 

A2 relata que antes das atividades se achava meio burra quando errava e que o 

trabalho fez com que ela mudasse, no seguinte sentido: antes olhava só a resposta e tentava 

fazer de novo e, se não conseguisse, deixava pra lá. Com o desenrolar da pesquisa, passou a 

olhar todo o desenvolvimento das contas que precisa fazer e que agora não fica tão brava 

quando erra. Passou a ver o erro como um sinal de que tem alguma dificuldade. 

A3, que antes da pesquisa ficava frustrado quando errava, após realizar as 

atividades começou a aceitar que o erro faz parte normal do aprendizado. Porém salienta que 

tem que se dedicar mais aos estudos. A estratégia que desenvolveu para verificar se o 

exercício está certo é rever toda a resolução. Disse também que ainda se sente mal ao errar, 

mas que agora vê o erro de uma forma mais “normal”. Quando detecta que errou em um 

exercício, revê o que fez e só então apaga e tenta fazê-lo novamente. Sua maior dificuldade 

quando detecta um erro é fazer o exercício novamente de um jeito diferente. Para A3, o erro é 

um sinal de falta de dedicação aos estudos, mas também uma oportunidade de aprender. 

A4 diz que anteriormente, ao perceber que errou, apagava e largava de lado, 

esperava a professora corrigir e copiava. Após participar do trabalho, lê novamente o 

exercício até achar o erro e tenta corrigi-lo. A estratégia que desenvolveu para lidar com o 

erro foi ler e reler o exercício, verificando passo a passo o que foi feito até encontrar o erro. 

Antes se achava “burro” quando errava, agora acredita que errar é “normal”, todo mundo erra. 

Para A4, o erro é um sinal de falta de dedicação aos estudos e, quando detecta um erro, sua 

maior dificuldade é “lembrar o que tem que fazer”. 

No próximo capítulo, apresentamos nossas respostas às questões de pesquisa e 

discutimos os resultados, situando-os em relação à literatura especializada no trabalho com os 

erros matemáticos, revisada em capítulos anteriores. Apresentamos, como forma de resposta à 

segunda questão de pesquisa, um depoimento da professora que desenvolveu esta 

investigação em sua própria sala de aula do nono ano do Ensino Fundamental (ou seja, a 
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autora desta dissertação), comentando fatores que impuseram certas limitações ao 

desenvolvimento do trabalho. Tais fatores, embora de intensidade variável para cada escola, 

não são desprezíveis, em termos dos seus efeitos sobre os resultados do trabalho de tratamento 

pedagógico dos erros matemáticos. Neste sentido, devem ser considerados, a nosso ver, como 

eventuais desafios a serem enfrentados, e eventualmente contornados, no desenvolvimento de 

um trabalho concreto na prática real da docência escolar em matemática, especialmente na 

escola pública brasileira.  
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4 RESULTADOS 

 

As nossas questões de pesquisa são, como se pode conferir na p.28, as seguintes:  

Questão 1: Quais contribuições para a aprendizagem e para o ensino pode trazer 

um trabalho docente de tratamento pedagógico dos erros matemáticos cometidos por alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, em atividades escolares ao longo 

de um semestre letivo? 

Questão 2: Que limitações o professor enfrenta no desenvolvimento desse tipo de 

trabalho, numa sala de aula real de matemática, de uma escola real da rede pública de 

ensino do Estado de Minas Gerais? 

Nesta mesma página 28, antecipamos algumas possibilidades de contribuição do 

trabalho, em eventual resposta à Questão 1: 

a) Favorecer a construção, por parte do aluno, de uma atitude positiva em relação 

ao erro matemático; 

b) Fazer diminuir a tensão (ou a falta de atenção) que pode, eventualmente, 

restringir e/ou limitar as tentativas de encaminhamento de soluções para questões usuais das 

atividades escolares (prova, atividade de sala de aula, tarefas para casa, por exemplo); 

c) Estimular a participação dos alunos (especialmente aqueles que apresentam 

desempenho escolar menos qualificado) nas discussões das resoluções de questões de 

atividades propostas a todos; 

d) Favorecer o desenvolvimento de uma atitude de identificação do erro, de 

reconhecimento da origem do erro e de busca de um caminho de superação do erro, em 

atividades matemáticas escolares. 

Nesta seção, respondemos a primeira questão de pesquisa, tentando, na medida do 

possível, contemplar os itens antecipados acima e/ou outros que tenham sido identificados no 

decorrer da análise dos dados. 

Quanto à Questão 2, tínhamos antecipado também algumas possibilidades de 

limitações, de diferentes tipos: 

a) aquelas com origem no funcionamento da escola: ligadas à estrutura física da 

instituição, às normas do funcionamento, horários, programa curricular de matemática, a ser 

cumprido no nono ano etc. 

b) aquelas que se referem às relações dos alunos com o processo de escolarização: 

dificuldades ligadas ao possível desinteresse dos alunos pelo trabalho sobre seus próprios 

erros, as ideias dos alunos sobre o que significa aprender matemática na escola etc. 
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c) aquelas que se referem ao profissional docente. Tais dificuldades também 

podem provir de vários fatores, entre eles uma formação acadêmica (e experiência 

profissional) insuficiente para esse tipo específico de trabalho, o acúmulo de trabalho que não 

permite dedicar tempo suficiente ao planejamento e execução desse tipo de proposta entre 

outros. 

Consideramos também interessante incluir neste capítulo, tendo em vista o 

Produto Educacional, um levantamento (comentado, em diálogo com a literatura pertinente) 

dos principais erros cometidos pelos alunos, agrupando esses erros em algumas categorias. 

Isso pode contribuir para destacar os erros mais comuns (relativos aos assuntos tratados) no 

trabalho com o cálculo com radicais e resolução de equações do segundo grau, no nono ano 

do Ensino Fundamental, de modo que outros professores possam, usando também resultados 

de outras pesquisas, antecipar formas de tratamento desses erros em suas aulas futuras de 

matemática para alunos desse estágio de escolaridade. 

 

4.1 Resposta à primeira questão de pesquisa 

 

Tendo em conta os dados apresentados e a análise desenvolvida no capítulo 3 

deste relato, acreditamos que uma resposta fundamentada para a primeira questão de pesquisa 

pode ser colocada nos seguintes termos: o trabalho contribuiu para favorecer o 

desenvolvimento de uma visão mais positiva dos alunos em relação aos erros matemáticos, 

situando-os como parte integrante do aprendizado, deslocando uma visão do erro como sinal 

de fracasso e incapacidade, visão essa até então predominante em grande parte dos 

participantes da experiência. Além disso, o trabalho contribuiu para a construção de uma 

atitude ativa e positiva de tentar identificar o erro cometido e buscar a sua superação através 

da revisão dos passos dados na resolução incorreta. Assim, podemos notar que o trabalho 

mostrou resultados que contemplam algumas das possibilidades antecipadas. Entretanto, não 

pudemos constatar resultados que apontam para uma efetiva superação dos erros 

matemáticos por parte dos alunos, ao longo do desenvolvimento do trabalho. 

É muito importante ressaltar, entretanto, que essas contribuições não podem ser 

tomadas como absolutas e permanentes, tendo em vista uma série de fatores limitantes do 

trabalho e condicionantes da eventual volatilidade dos avanços conseguidos. Alguns desses 

fatores limitantes serão comentados na nossa resposta à segunda questão de pesquisa, logo 

abaixo, mas queremos registrar aqui que: diante das condições em que se desenvolveu o 

trabalho, incluindo as de formação escolar dos participantes, nos ciclos anteriores; as 
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concepções já incorporadas pelos alunos ao longo dessa formação escolar (por exemplo, de 

que aprender matemática na escola é guardar na memória os procedimentos a serem utilizados 

em cada situação; de que o erro é consequência de não ter guardado na memória o 

procedimento correto e de que a superação do erro se consegue relembrando os passos do 

procedimento “esquecido”), repetimos, diante de tais condições, entendemos que as 

contribuições do trabalho ainda podem ser vistas como significativas, especialmente no que se 

refere ao despertar de uma atitude mais confiante frente ao ato de errar, à sensibilização do 

aluno no sentido de identificar o erro cometido e buscar a sua correção. Contribuições nos 

sentidos apontados acima podem ser constatadas tanto a partir das análises dos registros dos 

alunos (capítulo 3), como nas respostas dos alunos ao questionário (também comentadas no 

capítulo 3). 

Cabe reconhecer que avanços mais significativos certamente não foram 

alcançados. Entretanto, há que se considerar que tais avanços, ainda que possíveis, 

demandariam uma atuação de longo prazo com a turma (mesmo assim, se contássemos com 

um engajamento mais forte dos alunos, o que não se pode garantir a priori). Uma atuação de 

longo prazo não constava do planejamento da pesquisa, uma vez que se trata de pesquisa de 

mestrado, com prazo relativamente curto para ser planejada, executada e relatada. 

  

4.2 Resposta à segunda questão de pesquisa 

 

O trabalho com os erros pressupõe um engajamento profundo, tanto por parte do 

professor quanto do aluno. A desconstrução de toda uma concepção acerca do erro (e suas 

implicações) não ocorre da noite para o dia, especialmente quando se considera que tais 

concepções estão (mais fortemente ou menos) enraizadas tanto na prática corrente do ensino 

escolar de matemática, quanto na de aprendizagem. 

Como mencionado anteriormente, esta pesquisa foi realizada numa sala de aula 

“real”, ou seja, tentei desenvolver discussões acerca dos erros efetivamente cometidos pelos 

alunos durante as aulas, ao realizarem atividades usuais no cotidiano do ensino de matemática 

do nono ano da escola básica. Assim, quando pensava, após discussões em sala ou 

extraclasse, que determinado erro havia sido superado por determinado aluno, esse mesmo 

erro aparecia, cometido por esse mesmo aluno, em outra atividade e relacionado a outros 

tópicos em estudo. Isso me obrigava a mobilizar novos conhecimentos e novas estratégias - 

adaptadas ao novo contexto em que o erro se manifestava - a fim de tentar conduzir o aluno 

ao reconhecimento do erro e ajudá-lo a trabalhar na tentativa de sua superação. Por exemplo, 
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após o trabalho com radicais (em que foram identificados problemas de aprendizagem em 

relação à noção de divisão, à decomposição de inteiros em fatores primos, à extração de raízes 

de inteiros, entre outros) iniciou-se o estudo da equação do segundo grau, o que pressupunha 

o domínio dos tópicos anteriores, além de outros, como a resolução de equações do primeiro 

grau, fatoração de polinômios etc. Mas não podia contar com o domínio dos pré-requisitos 

nesse novo contexto e muitos erros cometidos anteriormente voltaram à tona, demandando 

novas discussões e o uso de novas estratégias didáticas de análise desses erros. 

No que se refere ao “normal” de sala de aula, outros fatores também contribuem 

para dificultar o trabalho de tratamento pedagógico do erro: são muitos alunos numa mesma 

sala, cada um erra por um motivo diferente, nem sempre é possível “segurar” o aluno que não 

errou e quer dizer aos colegas e ao professor como fez o exercício em discussão. Outros, ao 

contrário, são tímidos e não conseguem colocar suas dúvidas ou suas formas de entendimento 

ou desentendimento em discussão. Além disso, o mesmo erro pode ter diferentes origens e 

causas, dependendo de cada aluno e das circunstâncias em que é cometido. Obviamente todas 

essas variáveis estão inseridas na prática real do professor, mas ao tentar realizar uma análise 

mais profunda, junto com os alunos, a respeito dos seus respectivos erros matemáticos, 

aparecem dificuldades de toda ordem e a tendência usual é concentrar-se na resolução correta 

e deixar os erros sob pouca atenção. Estratégias inadequadas que alguns alunos desenvolvem 

e que deveriam ser analisadas e discutidas “in loco” tendem a ser ignoradas. A defasagem de 

conteúdo, que leva a vários erros, raramente pode ser minuciosamente trabalhada em função 

da sua diversidade e dos diferentes níveis de consciência de cada aluno em relação à sua 

própria defasagem. Formas equivocadas de pensamento lógico também propõem um trabalho 

quase que personalizado, em contradição com a dinâmica do dia a dia em sala de aula. 

Outro fator complicador importante foi, como sempre, o programa a ser cumprido. 

Muito frequentemente, mesmo percebendo a necessidade de prolongar uma discussão sobre 

diferentes formas em que se manifestavam os erros cometidos na resolução de uma questão, 

sentia aquela vibração me lembrando de que não podia prejudicar o “andamento da matéria”. 

Tais dificuldades acabaram por me afastar, pelo menos parcialmente, dos 

objetivos originais que prescreviam o trabalho em condições “reais” de uma sala de aula 

“real” de uma escola pública “real”. Optei, então, como exposto anteriormente, por realizar 

encontros semanais individuais, com alguns alunos que se dispuseram a ficar após a aula. 

Digo que o desvio das condições reais foi apenas parcial porque os erros cometidos por esses 

alunos não eram muito diferentes daqueles cometidos pelos demais, mas as discussões 

individuais se colocavam como uma resposta viável às condições que dificultavam o 
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encaminhamento mais detalhado das discussões que ocorriam na sala com a turma toda. O 

que se tornou “artificial”, de fato, foram as condições de discussão personalizada com cada 

um deles e que abriu a possibilidade de atuar mais efetivamente na proposição de questões 

que pudessem levar cada um deles a observar seus próprios erros, entender melhor o que os 

levava a cometê-los e a eventualmente corrigi-los. Isso foi importante para o resultado da 

pesquisa porque mostrou que esse tipo de trabalho (o tratamento pedagógico dos erros 

matemáticos) tem potencial para levar os alunos a observar e eventualmente superar seus 

erros, mas parece enfrentar grandes dificuldades se se restringe a um trabalho com toda a 

classe, simultaneamente. 

No entanto, é importante considerar que uma eventual superação do erro, mesmo 

após discussão individualizada, fica sempre na dependência do interesse e do esforço de cada 

aluno no sentido de incorporar os elementos corretivos (a respeito das origens e motivos que o 

levaram ao erro) e que vêm à tona nas discussões. E que tal interesse e esforço não podem ser 

vistos como garantidos a priori, mas podem ser trabalhados em espaços individuais (talvez em 

pequenos grupos) de discussão entre estudante e professor. 

De forma mais ou menos secundária (mas não de todo sem importância nos 

resultados do trabalho), enfrentei problemas com a falta de um lugar apropriado para me 

reunir com os alunos nos encontros extraclasse. Tive que desenvolver as discussões com esses 

alunos na sala dos professores ou na sala da supervisora, locais onde havia muito barulho e 

interrupções por parte de funcionários e/ou outros alunos. 

Enfrentei também, por outro lado, dificuldades de romper com concepções já 

instaladas em minha prática como professora, pois também não tinha o hábito, na docência 

cotidiana, de analisar os erros tão de perto e tão profundamente, buscando entender suas 

causas, produzindo perguntas, analogias, comparações, enfim, estratégias didáticas que 

levassem o aluno a perceber o próprio erro sem que eu o apontasse, e a mobilizar 

conhecimentos e meios para superá-lo, sem que eu dissesse como se produz a solução correta. 

Muitas vezes me preparava para discutir determinado erro com o aluno, antecipando que uma 

determinada “falha” de entendimento tivesse levado o aluno ao erro, mas ao longo da 

conversa percebia que o erro tinha uma origem diferente para aquele aluno. Isso obriga o 

professor a ter um repertório extenso de conhecimentos sobre aquele erro, mobilizando um ou 

outro elemento desse repertório em função da percepção daquilo que leva cada aluno a esse 

erro, em cada circunstância. Ou então, mais difícil todavia, criar, de uma forma praticamente 

instantânea, uma estratégia inédita para ajudar o aluno a observar e/ou corrigir o erro, 

especialmente no caso em que a origem detectada desse erro seja, correspondentemente, 
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inédita para o professor. Em suma, é preciso ter muito mais que familiaridade com a literatura 

geral sobre análise de erros, o que apesar de não ter feito parte de minha formação 

universitária nem de minha experiência docente até então, consegui alcançar, com muito 

esforço e dedicação, ao longo de meu curso de mestrado na UFOP. Hoje vejo que é preciso ter 

também, ao lado da familiaridade com a literatura especializada e particular a cada tópico, 

uma experiência profissional que possibilite a construção desse repertório, da mais ampla 

forma possível, pois é a ele que o professor se vê obrigado a recorrer, de repente, quando 

percebe que aquilo que foi previamente preparado não está “funcionando” ou não vai 

“funcionar”. 

Por fim, o acúmulo de trabalho também contribuiu para limitar, de certa forma, 

um envolvimento ideal com a pesquisa, pois lecionava em mais cinco turmas, sendo duas 

delas em outra escola (particular). Apesar de todos esses obstáculos, posso dizer que o 

trabalho me envolveu positivamente. Para mim, tornou-se cada dia mais clara a necessidade 

de investir nesse tipo de trabalho, visando abrir possibilidades reais de melhora na 

aprendizagem e no ensino escolar de matemática. Apesar dos resultados não terem sido 

espetaculares, tenho consciência de que consegui abrir portas e possibilidades reais para um 

avanço dos alunos no processo de aprendizagem, bem como para o meu avanço profissional 

no processo de ensino de matemática na Educação Básica. Ao longo do desenvolvimento 

desta pesquisa, aprendi muito, tanto em termos teóricos quanto em termos de reflexões muito 

ricas que fui obrigada a fazer a respeito da minha própria prática docente. 

 

4.3 Um catálogo dos erros cometidos pelos alunos ao longo da pesquisa 

 

Como comentamos no início deste capítulo 4, fizemos um levantamento geral dos 

tipos de erros cometidos pelos alunos e que foram objeto de tratamento pedagógico nesta 

pesquisa. Não nos propusemos a um trabalho amplo de discussão das origens e categorização 

dos erros de acordo com critérios mais gerais, como no caso do MADE, por exemplo (ver 

final do capítulo 1). Nosso objetivo, mais modesto, foi produzir um pequeno catálogo de erros 

cometidos por alunos do nono ano do Ensino Fundamental, com alguns comentários a 

respeito de análises desses erros já desenvolvidas pela literatura especializada, entendendo 

que, conjugado a outras pesquisas do mesmo tipo, esse catálogo possa ajudar o professor do 

nono ano a antecipar algumas das dificuldades que serão enfrentadas por seus alunos no 

trabalho com temas como cálculo com radicais e equações do segundo grau no nono ano. 

Muitos desses erros possuem lastro em tópicos anteriores ao nono ano, como operações com 



122 

 

números negativos, fatoração em primos, confusão entre as noções de perímetro e área de 

figuras planas etc. 

 

4.3.1 Os tipos de erros cometidos e alguns tratamentos pedagógicos indicados (a 

partir da literatura e de uma “meta análise” da nossa experiência neste 

trabalho) 

 

Analisando os erros cometidos pelos alunos ao longo do desenvolvimento desta 

pesquisa, resolvemos agrupá-los em quatro categorias, nem sempre desprovidas de interseção. 

Chamamos a atenção para o fato de que essas categorias, embora tenham sentido no estudo 

que empreendemos, estão fundadas no entendimento que construímos, como professora e com 

ajuda da literatura, das formas de pensar que podem levar aos erros catalogados. Sendo assim, 

como tal entendimento, constitui-se, muitas vezes, a partir de hipóteses mais ou menos 

plausíveis (e quase nunca a partir de certezas), é preciso ver essas categorias também como 

possibilidades de análise e não como construções robustas, do ponto de vista dos resultados 

da pesquisa. 

 

4.3.1.1 Categoria 1 - Uso de regras inadequadas à situação ou invenção de regras “ad 

hoc”  

 

Nessa categoria incluímos erros que têm origem na aplicação de regras ou 

procedimentos que podem ser corretos no caso de algumas situações, mas que são incorretos 

no contexto em que foram usados. Como exemplo típico desse caso podemos citar o seguinte: 

a regra “menos com mais dá menos”, usada numa situação de adição de inteiros. Segundo a 

regra, aplicada a uma situação inadequada, -9+11 seria igual a -2 porque “menos com mais dá 

menos”. Essa categoria engloba também casos em que um procedimento ad hoc é inventado 

para uma situação na qual esse procedimento “não funciona”. Exemplos de erros nesta 

categoria são apresentados a seguir. 

 

Cálculo de expressões com radicais: 

  √   √   √   √     √   √   

O estudante parece ter procedido como se fosse  √   √    √   √  ). 

Uma leitura em voz alta poderia sugerir esse tipo de interpretação para o cálculo a ser feito. 
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Caso se confirme essa origem do erro numa dada situação, o trabalho do professor poderia se 

encaminhar para ajudar o aluno a desenvolver uma familiaridade maior com as convenções 

relativas ao uso de parêntesis, colchetes e chaves em expressões matemáticas (assunto de anos 

anteriores do Ensino Fundamental).  

   √   √   √   √   √   √  (mesmo caso anterior) 

  √   √   √   √   √   √   

Aqui o erro pode ter sido simplesmente uma distração (2-8=6). Nesse caso, uma 

sugestão seria propor ao aluno que cometeu esse erro outras questões do mesmo tipo (p.ex., 

12-21 =?; 3x-7x=?) de modo a certificar-se de que foi mesmo uma distração ou se o aluno em 

questão tem dificuldades mais profundas com esse tipo de cálculo. Se estiver usando uma 

regra incorreta para concluir que 2-8 vale 6, provavelmente aparecerá um padrão de erro nos 

cálculos acima sugeridos e então o professor poderá reconhecer a regra incorreta utilizada. 

Aliás essa é uma sugestão geral para erros de cálculo: quando o professor não estiver seguro a 

respeito da forma de pensar que está conduzindo o aluno ao erro, uma ideia que costuma ser 

frutífera é propor várias questões semelhantes, de modo a reconhecer um padrão nas respostas 

do aluno. Por exemplo: se ele afirma que 2
-3

 = -8, proponha as questões: quanto vale 3
-2

? E 4
-

2
? Caso as respostas sejam respectivamente -9 e -16, parece estar estabelecido um padrão e o 

professor poderá trabalhar sobre essa ideia de potência com expoente negativo mantida pelo 

aluno (ver Cury, 2007, p.82). Outra possibilidade nesta questão é a seguinte: o aluno 

considera impossível “tirar 8 de 2 (na verdade achar o resultado de  √   √  ) e usa uma 

espécie de “propriedade comutativa” para transformar 2-8 em 8-2 e dar sentido ao resultado 

(ver Hart, 1981, capítulo 6). Voltaremos a esse ponto nos erros relativos às operações com 

números inteiros, mais adiante. 

  √    √   √  

Seria o mesmo caso anterior, apenas com a identificação (por distração) de √   

com √ ? 

  √   √   √   √  =  √   √   √   √    

Uma possibilidade aqui seria a seguinte: o aluno tenta agrupar os radicais 

semelhantes, mas deixando os sinais no mesmo lugar. Assim, troca de lugar  √  com  √  

deixando os sinais nos lugares originais. E porque troca o sinal de  √  (a última parcela)? 

Talvez porque entendeu que o sinal negativo antes de  √  deveria atuar sobre tudo que 

estivesse adiante, não apenas sobre o  √ . Para testar esse tipo de possibilidade, o professor 

poderia propor cálculos semelhantes ao aluno e verificar se esse padrão emerge. 
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    √   √ ; 8 - 3√   √  

Em ambos os exemplos, parece que o aluno entende a ordem da conta como se lê: 

3+2 (que é 5) √ . Então o resultado seria  √ . O professor pode passar outros cálculos 

semelhantes ao aluno para certificar-se da presença desse padrão e, uma vez confirmado, 

poderia perguntar a ele se existe diferença entre as expressões 3+2x e (3+2)x. Em caso de 

dúvida, poderá pedir ao aluno que faça o cálculo das duas expressões para alguns valores de x 

e, em seguida, sugerir que compare os resultados para verificar se é efetivamente diferente. A 

questão aqui está na escrita, pois a leitura das duas expressões é a mesma. Isso costuma ser 

complicado para quem valoriza dominantemente a cultura oral, em detrimento da escrita. 

Pode ser o caso de uma boa parte dos alunos dessa faixa de idade (e de determinada classe 

social) numa sala de aula. 

 2√   √   √   

Aqui pode ter acontecido uma sequência de raciocínios visando dar sentido ao que 

aparentemente não tem. Em primeiro lugar, como 2 é menor do que 3 e 4 é menor do que 8, 

pode-se ter invertido a expressão (alegando, conscientemente ou não, uma espécie de 

“comutatividade”) para   √    √ . Daí, o próximo passo seria fazer (3-2) (√  √   para 

chegar em  √ . De novo, é apenas uma hipótese que precisaria ser verificada, como nos 

outros casos comentados acima. 

Vários autores (por exemplo, BOOTH, 1994) comentam esse último passo 

(√   √    √   , considerando o seguinte: muitos alunos veem uma expressão como 

√  √   como um cálculo a ser feito (análogo a 17-10, p.ex., em que ninguém continuaria 

trabalhando com a expressão e sim com o resultado 7). Não veem a expressão como um 

objeto em si (no caso, um número real), mas como um processo que deve ser terminado. Por 

isso procuram meios de achar um resultado para o cálculo que, em sua concepção, é preciso 

fazer. E nessa ansiedade de chegar ao “resultado” produzem regras ad hoc do tipo 5a+7b = 

12ab ou √  √   √   . De todo modo, parece intrigante que a sensação de ter que 

chegar a um “resultado” se refira apenas à operação de adição, mas não, em geral, à 

multiplicação (12ab ainda tem implícita a operação de multiplicação a fazer, mas isso não 

parece incomodar tanto quanto a adição a fazer em 5a+7b). Como o professor pode tratar 

pedagogicamente esse tipo de erro? Uma possibilidade seria convidar o aluno a aplicar a regra 

ad hoc inventada a uma situação em que obviamente não oferece um resultado correto (no 

caso em exame, poderia ser sugerido o cálculo de √  √   pela regra do aluno e fica claro 

que a igualdade não se verifica). Na sequência, é importante discutir até onde se pode chegar 
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na expressão de um radical (e qual o sentido de colocar uma expressão radical na forma mais 

simples). 

 
    

 
 

 

 
   

Pode ser um caso de pura distração (Categoria 4 adiante) ou pode ser aquela 

inversão já comentada: como não se concebe a possibilidade de tirar o maior do menor, 

inverte-se, aplicando uma comutatividade ad hoc. 

 

Extração de fatores do radical: 

 √            √  

Talvez o procedimento possa ter tido origem no entendimento de que 2.3
2
 é o 

mesmo que (2.3)
2
. Para certificar-se, o professor poderia sugerir cálculos do tipo: achar o 

valor numérico da expressão 2x
2
 para x=3, x=4, x=5 e também de (2x)

2
 para x=3, x=4 e x=5), 

a fim de que se faça notar a diferença. 

 √       √    

Para levar o aluno a perceber que houve um erro nesse processo, pode-se tentar a 

estratégia de elevar ambos os termos da igualdade ao quadrado e verificar que ela não se 

mantém. Pode ter sido apenas uma distração, mas de todo modo, seria interessante tentar 

entender, em conversas com o aluno, se possível, o que o leva a passar o 2
3
 para fora do 

radical sem modificar o valor que estava dentro do radical. Segundo essa lógica, porque não 

fazer isso com qualquer número que esteja dentro de um radical? Por exemplo, por que não 

aplicar o mesmo procedimento ao 25? 

 
FIGURA 87 – Erro: extração de fatores do radical. 

 

Há algumas possibilidades de entendimento da origem do erro. Em primeiro lugar, 

parece haver uma falha de entendimento do significado da fatoração em primos. O algoritmo 

é executado corretamente, mas o que se conclui dele é que 200 = 2
2
.2

5
.5. Em seguida observa-

se o “corte” do expoente 2 do fator 2, sem extrair esse fator do radical. Na sequência, pode-se 

imaginar que o aluno tenha “distribuído” a raiz quadrada pelos fatores (o que seria correto se 

√  não estivesse mais sob o primeiro radical, o que não acontece). Observe-se que o estudante 

escreve ao lado, explicando seu procedimento: “cortei os índices semelhantes e multipliquei”. 
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Talvez o único “índice semelhante” identificado tenha sido o 2 do expoente com o 2 da raiz 

quadrada. Os demais “índices” não eram “semelhantes” (o 2 da raiz quadrada com o 5 do 

expoente, e com o 1 do outro expoente), por isso não foram “cortados”. Bom, vemos aqui um 

conjunto de erros, que podem parecer que ocorreram de forma mais ou menos aleatória, mas 

que talvez tenham origem em alguma lógica estranha, gerada pela memorização de regras 

desprovidas de qualquer sentido matemático, agregadas a uma forma confusa de uso da 

linguagem associada ao estudo do assunto (os termos “semelhante”, em radicais semelhantes 

e “índice”, em índice de um radical, podem ter se misturado na expressão índices 

semelhantes). Isso reforça o que comentamos a respeito do nível das dificuldades que o 

professor enfrenta ao desenvolver um trabalho como esse. Entender o que está 

matematicamente correto é certamente muito mais fácil do que entender a lógica (ou falta de) 

que conduz o aluno aos erros. Por outro lado, sem entender essa lógica que conduz aos erros é 

muito difícil realizar efetivamente um tratamento pedagógico dos erros matemáticos na 

escola. 

 √       √             

Será que aparece de novo aquela ideia de que 6.9
2 

= (6.9)
2
? 

 √    √  √  = 9 √   

Pode ser que se tenha “distribuído” a raiz pelos fatores, mas estendeu-se o 

símbolo da raiz quadrada de modo a englobar também a raiz de 7. Uma questão de usar 

corretamente os símbolos. De todo modo, ainda fica por se entender por que a raiz quadrada 

de 3
3
 seria 9. 

 √         √   

Nesse caso, faz-se uma inversão completa do procedimento correto. O que poderia 

ser extraído fica dentro do radical e o que deveria ficar dentro do radical é extraído. Será que a 

lógica é que o aluno simplesmente decorou invertido? 

 

Resolução de equações do segundo grau 

 x²+ 10 = 7x, então x² + 7x – 10 = 0 

Uma possibilidade de entendimento da origem do erro neste caso seria a seguinte: 

o aluno recorda-se, confusamente, de uma regra que diz: ao mudar de lugar um termo da 

equação devemos trocar o sinal desse termo. Assim, aplicando duas vezes essa “regra” 

teríamos (passando o 7x para o primeiro membro e trocando seu sinal): x
2
 + 10 – 7x = 0 e 

finalmente (trocando de lugar o 10 com o 7x e trocando o sinal de ambos) chegamos a x² + 7x 
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– 10 = 0. Mas pode ter sido também uma distração: passou o 10 e o x
2
 para o segundo 

membro trocando o sinal apenas do 10. 

 2x² + 36x = 0                             outro exemplo: 2x² +36x = 0   2x² (x-36) = 0  

x = 0 e 2x = 36  

x = 18                 

 Falha na fatoração. No primeiro caso, parece ter simplesmente esquecido de 

trocar o sinal. No segundo, parece ter se esquecido de dividir o 36 pelo 2 que foi posto em 

evidência. Em ambos os casos, é preciso levar o aluno a “conferir” as respostas e verificar se 

realmente satisfazem a equação. O aluno deve criar esse hábito de conferir, a fim de evitar ou 

minimizar os erros de distração. 

 3x² - 18x = 0  

x(x-18) = 0 

2x-18 = 0  

2x = 18 

x = 18/2 = 9 

x=    

Há dois erros principais aqui. O primeiro se refere à fatoração errada. É 

importante induzir o aluno a sempre verificar se a expressão original pode ser resgatada pela 

multiplicação indicada na expressão fatorada. O outro erro parece decorrer do fato de que foi 

ensinado, em algum momento, que a equação do segundo grau tem normalmente duas raízes. 

Isso pode ter levado o aluno a acrescentar o -9 no conjunto solução da equação, em lugar do 

zero que deriva do produto da segunda linha ser igual a zero. Mais uma vez mostra-se 

adequada a estratégia de levar sempre o aluno a verificar se as respostas encontradas 

efetivamente satisfazem a equação original dada.  

 3x² - 18x = 0 

15x = 0  

x =     

O erro no final é semelhante ao comentado no exemplo anterior. Quanto à 

igualdade 3x
2
-18x = 15x, entendemos que merece algumas considerações. Talvez seja 

interessante o professor pedir ao aluno que substitua alguns valores de x nas duas expressões 

(3x
2
-18x e 15x) para verificar que são diferentes. Por fim, se 15x = 0 então x = 15? Talvez 

seja o caso de gastar algum tempo com esse aluno tentando entender como ele entende 

algumas questões teóricas referentes às operações com monômios e também questões 

referentes ao que seja raiz de uma equação.  
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 3x² - 18x = 0 

x(x-18)=0 

x=0 e x=18 

Aqui apenas um erro na fatoração. Pode ser uma simples distração, mas de 

qualquer maneira pode ser interessante pedir que multiplique x por x-18 e verifique se obtém 

3x
2
 – 18x como resultado.  

 3x(x-18) = 0  

3x² - 18x = -54 

Não é fácil entender a lógica utilizada, mas sempre se pode pedir ao aluno que 

explique. Se não conseguir dar uma explicação, talvez seja o caso de somar 54 a ambos os 

membros da segunda equação e chegar a 3x² - 18x +54 = 0. A equivalência dessa equação 

com a original deve levar à conclusão de que os primeiros membros das duas devem ser 

iguais. Aí pode-se pedir que calcule o valor de 3x² - 18x e de 3x(x-18) para alguns valores de 

x e ver que não são iguais. O que pode ter levado ao erro? Uma possibilidade é a seguinte: o 

aluno multiplica 3x por x e obtém corretamente 3x
2
. Em seguida multiplica 3x por 18 

distribuindo o produto da seguinte maneira: x por 18, obtendo 18x, e 3 por 18, obtendo 54. 

Resta ainda entender porque o 54 vai parar no segundo membro da equação.  

 x² + 36 = 0 

x² = √   

x = 6  

Soluções: 0 e 6 

Aqui, provavelmente, um resquício do aprendizado confuso de resolução do caso 

em que c=0 e que admite sempre a solução x=0. De todo modo, mais uma vez, pode-se, antes 

de qualquer discussão, pedir ao aluno que substitua os valores encontrados na equação, e 

verificar se satisfazem. 

 3x² - 18x = 0  

3x² = - 18x 

3x = √    

   

  
    

O aluno parece ter criado regras personalizadas para a resolução desta equação. 

Será que entende que 6 é a solução da equação? Uma resolução correta chega a essa resposta: 

3x
2
=18x e, portanto, x = 

   

  
= 6 (supondo que x seja diferente de zero). Se x for zero, 

claramente resolve a equação original dada. Assim, as soluções seriam x=0 e x=6. Resta 
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entender o que foi feito com o sinal negativo da segunda linha e qual o papel da terceira linha 

na resolução. Talvez seja o caso de perguntar ao aluno que apresentou essa resolução. 

 2x² + 36x = 0  

x(2x – 36x)  

    = 36x² 

2x =  √   

2x = 6  

x =    

Há vários erros neste exemplo, embora ainda não sejam muito claras, para mim, 

as suas origens. No primeiro passo, há uma troca de sinal que pode ser simples distração, e 

um abandono do sinal de igual. No segundo passo, volta-se à equação original, porém com o 

sinal do segundo membro trocado e com 36x
2
 no lugar de 36x. São as vicissitudes da 

manipulação algébrica mecânica, sem crítica. Se passarmos o 36x
2
 para o primeiro membro 

da igualdade, voltamos a uma expressão claramente diferente da original. Isso deveria intrigar 

o aluno que tivesse o espírito voltado para conferir seus passos na resolução de um problema 

matemático. Mas não parece ser o caso desse aluno real cuja resolução estamos analisando. 

No terceiro passo da resolução, chegamos a algo semelhante ao que foi feito na questão 

anterior: √    = 2x e √    =  √    Por que será que o   apareceu apenas de um lado da 

igualdade? Como se vê, pode ser muito difícil entender o que leva o aluno aos seus erros 

(provavelmente, nem mesmo o aluno entenda isso muito bem, uma vez que ainda está em um 

estágio anterior no qual tem dificuldade até para reconhecer seus próprios erros). Por isso 

mesmo, a análise de erros é um processo que traz aprendizagem para o professor e para 

alunos, embora demande esforço de ambos. 

 x² + 9x + 8 = 0 

x= 
  √  

 
  

Aqui o aluno simplesmente ignora o sinal do -b na fórmula de resolução da 

equação do segundo grau. Isso foi muito comum e pode ser considerado um caso de 

negativofobia, próximo de outros procedimentos registrados neste estudo (e em vários outros, 

ver, p. ex., Hart, 1981), em que se troca a conta 6-8 por 8-6 porque, provavelmente, não se 

construiu uma aceitação real do número negativo como número e, portanto, não se pode “tirar 

8 de 6”. 

                     = 25 – 56     

Simples distração ou outro caso de negativofobia? (ver os três exemplos a seguir) 
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=5 

 x = 
     √   

    
          

    

 
 

  

 
 

 
    

 
 

  

 
   

De novo, pode ser uma simples distração ou, talvez, uma aplicação da regra de 

sinais da multiplicação para uma adição de inteiros: “menos com menos dá mais”. 

 

4.3.1.2 Categoria 2 - Falhas conceituais 

 

Nesta categoria incluímos os erros provenientes de uso incorreto de certos 

conceitos matemáticos ou de confusão entre conceitos ainda não suficientemente apreendidos. 

Confusão entre as noções de área e perímetro 

 Se um quadrado tem lado 5cm, a área dele será quanto? O aluno responde: “20 porque é lado mais 

lado mais lado mais lado” 

 Um estudante, ao ser indagado sobre como se calcula a área de um quadrado, pergunta: o lado é 

uma parte da área? 

 Calcule o perímetro de um quadrado cuja área mede 144 cm². resolução: 144      . 

Há alguns estudos que tratam dessa questão da confusão entre perímetro e área. 

Por exemplo, Serrazina e Matos (1988) afirmam que essa confusão pode ter origem na forma 

como os professores tratam o assunto em suas aulas: 

 

[...] muitas vezes o perímetro e a área são introduzidos através de fórmulas. Mais 

tarde é pedido aos alunos para determinarem o „comprimento à volta‟, ou „o espaço 

ocupado‟, e muitos não são capazes de reconhecer aquelas ideias. Para muitos 

alunos, a área é apenas o comprimento vezes a largura, e por isso calculam todas as 

áreas usando a mesma fórmula, por exemplo no caso dos paralelogramos 

(SERRAZINA; MATOS, 1988, p. 114 apud PEREIRA, 2015, p.28). 

 

Nesse sentido, achamos interessante citar aqui uma sugestão de abordagem que 

pode ajudar os alunos a superarem as dificuldades com relação a esses conceitos: 

 

Dados recolhidos por Pires (1995) revelam que quando os conceitos de perímetro e 

área são introduzidos separadamente, os alunos respondem com alguma segurança e 

adequação. No entanto, quando abordados em simultâneo, surgem algumas 

dificuldades e confusões na sua aplicação. Neste âmbito, tão importante como 

trabalhar estes conceitos em separado numa fase mais inicial é, posteriormente, 

apresentar uma gama de atividades e problemas que os ponham em confronto, 

explorando-os em simultâneo, como, por exemplo: explorar atividades que 

apresentem figuras com o mesmo perímetro, mas áreas diferentes ou figuras com a 
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mesma área, mas perímetros diferentes; descobrir qual a figura com maior área a 

partir de um determinado valor de perímetro; num conjunto de figuras com o mesmo 

perímetro, descobrir a que tem a maior área; investigar o que acontece à medida de 

área de, por exemplo, um retângulo, quando se alteram as suas dimensões – 

comprimento e largura - mas não se altera o seu perímetro, etc. (PEREIRA, 2015, p. 

29-30). 

 

Significado da raiz (quadrada): 

 Ao calcular o lado de um quadrado com área dada, o aluno explica o que fez: “eu dividi a 

área por dois, pois tá elevado ao quadrado”. 

 √       

 √    √          √   √  (“simplificou” o 10 e o 2 dividindo ambos por 2) 

 √   √  = √   (“duas raízes de 8 é igual a uma raiz de 16”) 

 √  √  = √      

Os erros acima mostram alguma semelhança entre si e talvez possam ser 

percebidos pelo aluno através do procedimento didático de lhe pedir que verifique se a 

igualdade permanece após elevar ambos os lados (da igualdade) ao quadrado (o que significa, 

de certa forma, fazer um apelo ao significado da raiz quadrada). Ou então, pedindo que 

calcule aproximadamente as raízes quadradas envolvidas e faça as contas com os valores 

aproximados, verificando se a igualdade ainda permanece válida. Por exemplo, no caso 

√     , se elevarmos ao quadrado os dois lados da igualdade teremos 16=64. Percebido o 

erro, chegamos então ao momento de analisar os passos dados na resolução, verificando a 

validade de cada um, até que se identifique onde ocorreu o erro e qual foi o procedimento 

incorreto que levou a ele. 

 

4.3.1.3 Categoria 3 - Interpretação de enunciados e entendimento ou uso da linguagem 

simbólica 

 

 O dobro do quadrado da quantidade de livros que Emanuel leu em 3 meses é igual a 52 

menos 5 vezes essa mesma quantidade de livros. Quantos livros Emanuel leu nesses 3 meses? 

Equacionamento do problema feito pelo aluno: x² + 2x.3 = 52 – 5x 

O segundo membro da igualdade está correto. No primeiro membro, parece que o 

aluno força o aparecimento de um dado (3, que se refere ao número de meses), o qual não tem 

relevância para a resolução matemática do problema. Vários autores sugerem que se 

proponham problemas com dados numéricos irrelevantes para o seu tratamento matemático, 

de modo a desenvolver no aluno uma atitude crítica em relação aos dados apresentados. É 

preciso fazer uma separação entre os dados relevantes e os irrelevantes para a resolução do 



132 

 

problema. Neste caso, por exemplo, se fosse dado que os livros foram lidos em 15 meses não 

afetaria em nada o equacionamento do problema (para uma discussão interessante sobre isso, 

ver Oliveira, 2018) 

 A área de um tapete retangular cujo comprimento tem 3 m a mais que a largura é 10m². 

Qual o perímetro deste tapete? 

Equacionamento do problema: x + 3 = 10. 

Não conseguimos imaginar uma lógica para esse equacionamento. A ideia aqui 

parece ser o uso de uma entrevista em que se procure a identificação do que o aluno pensou 

como representado por x e a partir daí uma discussão a respeito da validade da igualdade entre 

x+3 e 10, usando os dados do problema. 

 O quadrado de um número aumentado de 10 é igual a sete vezes esse número. Qual é o 

número? 

Equacionamento feito:  x² + 7 = 10. 

Aqui há uma ambiguidade no enunciado, permitindo pelo menos duas 

possibilidades de interpretação: uma daria lugar ao equacionamento (x+10)
2 

= 7x e outra ao 

equacionamento dado por x
2
 +10 = 7x. O equacionamento proposto pelo aluno seria uma 

terceira possibilidade, cuja lógica não conseguimos alcançar. Talvez o próprio aluno possa 

explicar, numa conversa, no caso em que isso seja possível. 

 Em um retângulo com área de 80 cm², o comprimento tem 11 cm a mais que a largura. 

Calcule o comprimento e a largura do retângulo. 

Equacionamento feito: x ² + 11 = 80. 

Não conseguimos entender a lógica do equacionamento proposto pelo aluno. 

 a medida do comprimento supera em 5 metros a medida da largura.  

Tradução do dado para a linguagem matemática: + 5x 

 No equacionamento de um problema, um aluno designou o menor lado por (x + 11) e o 

maior por x. Será pura distração? 

A literatura trata de muitos estudos sobre as dificuldades de interpretação de 

enunciados de problemas matemáticos. Para um estudo desse tipo, que inclui referências a 

vários outros estudos sobre essa mesma temática, ver Oliveira (2018). 

 Ao fatorar um número em primos, o aluno descreve sua ação como “fazer o m.m.c do 

número”. 
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Uso incorreto da linguagem. Falha na concepção de m.m.c e de fatoração em 

primos, misturando nomes sem o domínio adequado dos conceitos. Observe-se que isso 

ocorre no nono ano do Ensino Fundamental. 

 3(6)² - 18(6) = 324 – 108 (ou seja, entendeu 3.6
2
 como 18

2
 = 324). Falha na leitura da 

linguagem simbólica. Já comentamos esse problema (e outros semelhantes) anteriormente. 

 

4.3.1.4 Categoria 4 - Distração 

 

Aqui listamos sob esse rótulo alguns erros que nos pareceram originários de pura 

distração. Alertamos, no entanto, que é sempre aconselhável, num processo de tratamento 

pedagógico dos erros matemáticos na escola, confirmar se se trata realmente de distração. 

Uma maneira de fazer isso, como já comentamos, seria propor situações semelhantes e 

verificar se os erros permanecem e, neste caso, qual o padrão de erro que emerge. 

 2.2√     √   √    √  = 8√   

 √
   

  

 
 =

  √  

 
 

 14x14 = 186 

 81 – 32 = 48 

 
    

 
       

 
    

 
= 

   

 
    

 √   
 

 = 3√       √   

 81 – 32 = 57 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre as diversas possibilidades de interpretação do erro, a que lhe atribui uma 

conotação negativa está certamente inserida na cultura e no cotidiano escolar. No entanto, 

associar o erro ao fracasso e ignorar as pistas que pode fornecer para o ensino e para a 

aprendizagem matemática escolar significa descartar oportunidades de repensar estratégias de 

ensino e de utilizar o erro de forma produtiva no processo de formação matemática escolar. 

Nesse sentido, apoiando-nos na literatura especializada, atribuímos ao erro, neste estudo, uma 

função didática e investigamos as contribuições que um trabalho docente de tratamento 

pedagógico dos erros matemáticos pode trazer para o ensino e a aprendizagem matemática no 

nono ano do Ensino Fundamental. Conseguimos identificar também, ao lado das 

contribuições, algumas dificuldades importantes que um professor enfrenta ao desenvolver 

esse tipo de trabalho na sua prática docente escolar em matemática. 

A análise dos dados mostra que as contribuições desse tipo de trabalho para a 

aprendizagem dependem, muito frequentemente, do engajamento dos alunos num processo 

ativo de construção e desenvolvimento de atitudes positivas em relação ao erro e em relação à 

análise das informações que o erro pode fornecer a quem o comete. Em outras palavras, é 

preciso que o professor ajude o aluno a desenvolver uma atitude de responsabilidade e 

reflexão, de modo a não procurar desculpas ou justificativas para o fato de ter cometido o 

erro, mas buscar diretamente o reconhecimento e a identificação daquilo que o levou a errar, 

tendo em vista a sua correção.  Entretanto, é preciso também levar em consideração que os 

alunos participantes deste trabalho aqui relatado cursavam o nono ano da escola e os valores 

internalizados nesse longo período de formação escolar não são totalmente compatíveis com 

atitudes positivas em relação ao erro, nem com o desenvolvimento de reflexões aprofundadas 

(que, às vezes se distanciam da obtenção de resultados imediatos) sobre o que conduz cada 

aluno a um determinado erro matemático, de modo que possa construir e se apropriar de 

estratégias que favoreçam a superação dos erros em tarefas matemáticas escolares. Isso impôs 

limites ao trabalho, embora tenha sido possível observar, a partir da análise dos dados, 

evidências claras de contribuições para a aprendizagem. Entretanto, como comentado em 

nossa resposta à primeira questão de pesquisa, essas contribuições, solidamente identificadas 

num dado momento, muitas vezes se desmancharam no ar, em momentos seguintes, e os erros 

antes superados voltavam a ocorrer, evidenciando uma retenção limitada do aprendizado 

desenvolvido no processo. 
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Por outro lado, é importante observar que, analogamente ao que acontece com o 

aluno, não é sempre fácil para o professor, ajudar o aluno que cometeu um erro a observar o 

erro cometido e desenvolver uma forma de raciocínio que conduza à superação desse erro. O 

que muitas vezes é (tácita ou explicitamente) esperado pelo aluno é que o professor lhe aponte 

o erro e lhe mostre imediatamente uma forma correta de resolução da questão, contando que, 

assim, não voltará a errar da mesma maneira. No entanto, todo o fundamento teórico do 

trabalho de tratamento pedagógico dos erros assenta-se exatamente na negação radical desse 

tipo de procedimento de ensino. A ideia não é desprezar a resolução incorreta do aluno e lhe 

oferecer, de mão beijada, uma resolução correta. Bem ao contrário, o objetivo é priorizar 

estratégias didáticas e pedagógicas que ajudem o aluno a perceber que errou (sem lhe apontar 

o erro), a identificar a forma de pensar que o levou a cometer esse erro e, finalmente, a 

desenvolver formas alternativas de raciocínio que levem à superação do erro (isto é, à 

construção ativa de estratégias para uma correta resolução da questão). 

Nesse sentido, ao desenvolver este trabalho, embora tenha me preparado por mais 

de um ano para executá-lo, estudando as teorias e experiências relatadas na literatura 

especializada sobre o assunto, me deparei com dificuldades de toda ordem, que comentei na 

resposta à segunda questão de pesquisa (capítulo 4, seção 4.2). A conclusão principal a que 

cheguei ao final do processo é a de que esse tipo de trabalho oferece contribuições relevantes 

para a aprendizagem escolar do aluno, bem como para a formação profissional do professor, 

mas demanda muito esforço e persistência de ambos. Além disso, acredito que a perspectiva 

mais promissora nessa direção seja a de um trabalho permanente do professor da escola, 

buscando alcançar não apenas resultados imediatos, mas principalmente os de médio ou longo 

prazo. No entanto, tal perspectiva, em princípio, pode não se harmonizar inteiramente com o 

desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado, como foi o caso desta aqui relatada, que teve 

que ser planejada e executada dentro de prazos restritos e pré-fixados. Por isso é fundamental 

que se relativizem os resultados obtidos, levando em conta as condições reais e concretas de 

seu desenvolvimento. 
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ANEXOS 

 

Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido 
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Anexo B – Termo de autorização para a escola 

 

 

 

 


