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Resumo: É natural considerar o erro como algo que deve ser evitado, um indicador de mau 
desempenho. Desde pequenas, as crianças são habituadas a buscar os acertos, de forma que, quando 
o raciocínio está errado, elas devem refazê-lo. Tal resultado é cobrado em casa pela família e na 
escola pelos educadores. Porém, o erro é o mais antigo elemento no processo de aprendizagem, e, 
além de ser um indicador de desempenho, o erro também mostra aquilo que o aluno sabe ou pensa 
ter compreendido. É possível notar que alguns alunos do Ensino Médio mantêm erros e dúvidas que 
deveriam ter sido sanados ao longo do Ensino Fundamental. Neste trabalho, será analisado o porquê 
de essas dúvidas ainda se apresentarem, pois a análise desses erros pode auxiliar tanto o aluno como 
o professor. O aluno, com uma devolutiva do que foi feito para tentar aprimorar o seu saber e o 
professor, levando-o a elaborar novas estratégias didáticas e planos de ensino que melhor se adaptem 
ao seu público alvo. 
 
Palavras-chave: Erro. Análise de erro. Avaliação. 
 
Abstract: It is expected to consider the error as something that must be avoided, a non-satisfactory 
performance indicator. Since childhood, the human being is used to seek the right answers, so that, 
when the reasoning is wrong, he/she should remake it. Such outcome is charged at home by the 
family and at school by the teachers.  However, the error is the oldest element in the learning process 
and, in addition to being a performance indicator, the error also shows something that the student 
knows or thinks he/she has understood. It is possible to notice that some high school students make 
some mistakes or has some doubts that were supposed to be clarified during the elementary school. 
In this paper, it will be analyzed the reason why these doubts are still present, because the analysis of 
these errors can help both students and teachers. The students, with a feedback of what has been 
done to try to improve their knowledge and the teacher, leading him to design new teaching 
strategies and lesson plans to best suit his/her target audience. 
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Introdução 

 
Como o conteúdo da Matemática é cumulativo, é necessário o entendimento do assunto 

anterior para que o avanço seja significativo, construindo o conhecimento matemático do aluno. 
Caso contrário, a defasagem se torna cada vez maior e a chance de o aluno compreender os novos 
conceitos que lhe são apresentados fica cada vez mais remota. Ou seja, a dificuldade que o aluno 
apresenta em um conteúdo do Ensino Fundamental, se não sanada e compreendida, acarretará um 
provável bloqueio e uma alienação do aluno para um novo tema visto no Ensino Médio. 

O resultado do PISA3 de 2012 sugere que 67,1% dos alunos brasileiros têm um desempenho 
baixo em Matemática, o que significa que, no máximo, eles conseguem extrair informações 
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relevantes de um simples enunciado e usar algoritmos básicos, fórmulas, procedimentos ou 
convenções para resolver problemas envolvendo números. Reforçando essa ideia, o Relatório 
Pedagógico do SARESP4 de 2013 indica que mais de 54% dos alunos do 3º ano do Ensino Médio da 
Rede Pública de São Paulo apresentam nível de proficiência insuficiente em Matemática. Já no 
relatório de 2011, encontramos 

 
Na 3ª série do Ensino Médio cresce o percentual dos alunos no nível 
Abaixo do Básico nas três edições (2009, 2010, 2011): é quase 60% de 
alunos situados nesse nível, o que significa que esses alunos 
demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, competências e 
habilidades em Matemática, esperadas para o final do Ensino Médio. 
[...] É inevitável a pergunta: será que os alunos estão carregando suas 
dificuldades em Matemática para as séries subsequentes? Na análise 
pedagógica dos resultados do SARESP 2011 haverá muitas situações 
em que a resposta afirmativa a essa questão é inevitável. (Relatório 
Pedagógico SARESP, 2011) 
 

Como professora do Ensino Médio, pude notar que muitos alunos apresentam 
questionamentos matemáticos básicos como regra de sinais, contas com fração, ordem das 
operações, entre outros. Tais dúvidas já deveriam ter sido eliminadas ao longo do Ensino 
Fundamental ou mesmo durante o Ensino Médio, mas é possível identificar muitos alunos que 
concluem o Ensino Básico com uma “bagagem mal resolvida”. Conversando com outros professores 
de Ensino Médio e até mesmo de Ensino Superior, percebi que esse é um problema recorrente e não 
apenas uma percepção individual. 

Acredito que os alunos que possuem um melhor rendimento e aproveitamento no Ensino 
Médio sejam exatamente aqueles alunos que tiveram uma aprendizagem significativa durante o 
Ensino Fundamental, isto é, os conteúdos ensinados a esses alunos de fato foram assimilados, sem 
que houvesse a necessidade de memorização de regras e fórmulas. 

Diante disso, pretendia identificar algumas dificuldades básicas e, a partir da análise dos erros 
cometidos no processo, tentar compreender o porquê de elas ainda se apresentarem ao final do 
Ensino Médio.  
 
Referencial teórico 
 
 É natural considerar o erro como algo que deve ser evitado, um indicador de mau 
desempenho. Desde pequenas, as crianças são habituadas a buscar os acertos, de forma que quando o 
raciocínio está errado, elas devem refazê-lo. Tal resultado é cobrado em casa pela família e na escola 
pelos educadores. Com o passar do tempo, a repreensão do raciocínio não esperado acaba podando 
modos diferentes de pensar e, em especial na escola, os alunos vão se acostumando a não fazer mais 
comentários em aula, pois se o que for dito estiver errado, não será aceito. Esse é um conceito muito 
comum: quando o aluno sabe, ele acerta e, quando não sabe, ele erra. Mas será que o erro demonstra 
somente aquilo que o aluno não sabe? 

O erro é o mais antigo elemento no processo de ensino, está ligado com o processo avaliativo 
e é visto como um indicador de progresso, sempre associado ao fracasso por ser algo que não deveria 
ter ocorrido. Helena Cury diz que o erro não é somente efeito da ignorância, da incerteza e do acaso, 
os erros são esperados e ajudam a detectar maneiras de como o aluno pensa.  
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Os erros cometidos pelos alunos são considerados estágios necessários 
à exploração de problemas e podem ser utilizados, pelo professor ou 
pelos próprios alunos, para novas descobertas e para discussão dos 
conceitos envolvidos em um determinado problema matemático. 
(CURY, 1994, p. 132) 

 
Para Moraes, o erro é um conhecimento, é um saber que o aluno possui e não a falta dele. Ele 

não considera que os erros demonstram aquilo que os alunos não sabem, assim como não é possível 
assumir que os acertos demonstram aquilo que eles sabem. Os alunos podem acertar um raciocínio 
por inúmeras razões sem ter, de fato, absorvido o conteúdo em questão.  

No sistema usual de avaliações, o professor aponta sempre as falhas cometidas, mas a 
importância da resposta certa está cedendo lugar à importância do processo de solução, fazendo com 
que o erro não seja mais somente resultado da ignorância, mas sim parte integrante do processo de 
ensino. Quando as resoluções divergem, o professor deve identificar o erro, perceber a incidência e 
planejar situações para provocar sua superação. Em outras palavras, é necessário que o erro do aluno 
gere um desafio para o professor, pois o professor exerce uma função fundamental no processo de 
ensino aprendizagem. Ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento, apresentando o conteúdo 
de forma a fazer sentido para que o aluno possa gerar significado, promovendo e mantendo o seu 
interesse.  

Sendo assim, a análise de erros é fundamental no processo de ensino aprendizagem. Quando 
feita pelo aluno, como uma devolutiva do que foi apresentado, ele pode compreender seu próprio 
erro, entender seu raciocínio e buscar corrigi-lo com o auxílio de colegas, do professor ou de livros 
didáticos. Quando feita pelo professor, essa análise ajuda a traçar um perfil da sala de aula em que 
está trabalhando, além de se tornar um ingrediente fundamental para criar um novo ambiente de 
ensino e planejar novas estratégias. 
 
Trabalho realizado 
 

Com a finalidade de identificar algumas dificuldades básicas de nível Fundamental que ainda 
se apresentam ao final do Ensino Médio, foi elaborado um questionário com foco em algumas 
questões de álgebra e aritmética. Esse questionário foi aplicado para alguns alunos do 3º ano do 
Ensino Médio e do 1º ano do Ensino Superior. Os dados obtidos foram analisados de forma 
quantitativa e qualitativa. 

A partir da análise dos erros cometidos por esses alunos, pôde-se observar o perfil dos alunos 
que se encontram nessa fase de ensino e foi elaborado um segundo questionário com foco em 
resolução de equações, método selecionado por conseguir abranger as dificuldades mais frequentes 
encontradas nos questionários iniciais. Tal questionário foi aplicado para novos alunos do 3º ano do 
Ensino Médio e suas respostas também foram analisadas. 

Para tentar compreender o porquê da persistência das dificuldades identificadas, alguns dos 
alunos que responderam ao segundo questionário foram selecionados para participar de uma 
entrevista no qual, além de responder a algumas perguntas novas, deveriam tentar explicar seu 
raciocínio durante a resolução do questionário. 

Para Cury, a análise da produção escrita dos estudantes é uma possibilidade de trabalho que 
pode ser considerada sob o ponto de vista da investigação ou do ensino. Ela enfatiza que essa análise 
não deve ser confundida com uma avaliação e que, metodologicamente, se baseia na análise de 
conteúdo. Sendo assim, a análise dos questionários aplicados seguida de entrevistas com os alunos 
tomou essa linha. 
 
 
 



 

Resultados 
 

Após a análise realizada, foi possível concluir que os alunos do Ensino Médio realmente têm 
muita dificuldade em aplicar alguns conceitos do Ensino Fundamental. Muitas vezes trata-se de um 
conceito errado ou uma regra somente memorizada em vez de absorvida e entendida. Sendo assim, 
os maiores erros são relativos à generalização de regras, à aprendizagem prévia deficiente e à 
dificuldade na linguagem. 

Por exemplo, nas operações com frações, alguns alunos só calcularam o MMC porque sabiam 
que, quando tem fração envolvida na operação, isso deve ser feito; porém, o conceito de frações 
equivalentes se perdeu. Assim como, ao trabalhar com equações, os alunos enfatizaram que, quando 
um termo muda de lado na equação, este deve trocar o sinal, sem entenderem o significado da 
igualdade. Também é possível incluir aqui as “regras de sinais” decoradas pelos alunos e, algumas 
vezes, mal generalizadas.  

Foi possível ver também que o aluno emprega resoluções conhecidas e confortáveis em 
outras novas, muitas vezes, erradamente. É importante que o professor tenha conhecimento de como 
o aluno está pensando e proponha novos desafios, em que a técnica anteriormente utilizada não se 
aplica. Isso também é visto quando o aluno reproduz o que o professor fez em sala de aula. Dessa 
forma, ele somente sabe resolver o problema de uma determinada maneira, sem ter, de fato, 
assimilado o conteúdo trabalhado. 
 Muitos alunos entrevistados ficaram com receio de dizer o que pensavam por medo de 
estarem errados e serem repreendidos. Isso ocorre porque o professor costuma apontar os erros dos 
alunos, indicando o que ele não sabe. Assim, o aluno acaba não sabendo lidar com o erro e não o 
considera como algo habitual. Porém, acredito que, fazendo várias vezes erradas, o aluno aprende 
muito mais do que fazendo uma única vez correta, tornando o erro parte integrante do processo de 
aprendizagem.  

E as avaliações? São boas técnicas para identificar o que o aluno sabe ou não? Foram vistas 
também duas resoluções idênticas do mesmo exercício, porém com raciocínios diferentes. Também 
foi possível notar que alguns alunos que aplicaram um procedimento corretamente, muitas vezes não 
sabiam explicar o que haviam feito (como foi o caso do MMC). Isso ocorreu porque as resoluções 
apresentadas pelos alunos em avaliações escritas não demonstram o que ele realmente compreendeu. 
Sendo assim, é importante o professor tentar entender a lógica do aluno através de uma 
argumentação sobre sua resolução. Porém, para que isso funcione, é necessário um esforço de ambas 
as partes, pois, ao mesmo tempo em que o professor deve entender o erro do aluno, o aluno deve 
querer entendê-lo para aprimorar seu conhecimento. 

 
Considerações finais 

 
Portanto, após analisar os questionários e as entrevistas, pude ver que a prática docente de 

análise de erros pode acrescentar argumentos importantes à produção escrita do aluno. E assim, o 
professor pode traçar um melhor perfil da turma e elaborar uma transposição didática que melhor se 
aplique. Este recurso, além de dar mais elementos ao professor, também mostra aos alunos que o 
professor se preocupa e está atento aos problemas enfrentados por suas turmas. 

Uma das formas de fazer essa análise é o diálogo individual, como foi feito aqui, que permite 
que o professor observe detalhes ocultos nas resoluções. Porém, não é a única maneira. Essa 
conversa pode ser feita com a turma, ou até mesmo entre os próprios alunos para que os colegas se 
ajudem. Se não for possível, vale a pena ao menos contabilizar os erros para detectar em que os 
alunos mais estão errando e tentar reforçar este conteúdo. 

Considero, então, que os professores e as instituições de ensino deveriam tentar incluir em 
seu currículo mecanismos em que a análise de erros fosse valorizada e pudesse de fato ocorrer, pois o 
ganho seria imensurável. 
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