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RESUMO 

Esta investigação procura compreender a função do erro no processo do ensino- 

aprendizasem da maternatica elementar. Utilizando uma abordagem qualitativa, focaliza a 

multidimensionalidade do erro no contexto das práticas corretivas, tomando como 

referência o cotidiano da sala de aula de uma 4a. série do ensino fundamental. 

Partindo do referencial piagetiano que mostra a importância de o erro ser um 

observavel para o aluno, a análise dessa premissa nas situações didáticas evidenciou que 

o erro precisa se tomar um observavel para o professor, o que implica mudanças nas 

concepções de ensino e de avaliação. 

Nesse sentido, a observabilidade do erro, por parte do professor, envolve o 

questionamento das formas vigentes de correçãoltratamento do erro, buscando desvinculá- 

Ias & idéia fatalista de fracasso escolar. 

Em iiltima instância, a pesquisa mostrou que o erro, enquanto elemento construtivo 

na construção do conhecimento, constitui-se urna estrategia didática inovadora na busca de 

soluções para a melhoria da aprendizagem da matemática elementar. E que mudar o 

estatuto do erro exige novas competências profissionais, o que implica a redefinição do 

projeto político-pedagógico da escola e a melhor utiIização dos espaços de formação 

continuada do professor. 



ABSTRACT 

The purpose of this investigation was the search for the understanding of error 

function on the elementary mathematics teaching-leaming process. By a qualitative 

approach, this study focus the multidimentionality of the errar on the context of corrective 

pratices using as referente a elementaq forth grade claçsroom quotidian. 

Taking the Piagetinian as referential which shows the importante to be the error 

observable to the student, the analysis of this premise on didatic situations evidenced that 

the error must be an observable to the teacher as well, which requires changes in the 

teaching and evaluation conceptions. 

In this way, the observance of the error by the teacher, envolves a questioning of 

the effective ways of the correctionlhandling of the error, trying to separate them fiom the 

fatalist idea of school failure. 

In a final analysis, this research showed that the error, as a constructive element on 

the knowledge constmction, constituted itself as a innovating didatic strategy on the 

pursuit for solutions to the improvement of the elementaq mathetmatics learning. h d  

changing the statute of error demands new professionals skills which also requires a 

redefinition of the political pedagogical school project and the better utilization of the 

teacher's continuos formation spaces as weI1. 



Para um espiriro cienripco, lodo conhecimenro 
t uma resposla ci uma questão. Se não houver quesíão, 

não haverú conhecimenw cienrflco, 
Nu& vem de s i  Nada C dado. Tudo é consrruído. 

G. Bachelard. 

O presente estudo focaliza o erro produzido pelo aluno no processo de 

aprendizagem da matemática elementar. Por se tratar de uma reflexão sobre o erro no 

cotidiano escolar, levando em conta a perspectiva docente, sua contextualização passa a 

ser construida a partir de bès niveis de discussão, hoje presentes no cenArio da escola 

basica: o da formação continuada dos professores, o do ensino de matemática e o do 

processo de avaliação da aprendizagem escolar. 

Esses eixos estmturantes do objeto a ser pesquisado, abordam, mesmo que 

subliminarmente, os problemas da formação docente no contexto do ensino da 

matemática elementar e a problemática atual da avaliação da aprendizagem, considerados 

como instrumentos de Iuta para a superação do fracasso escolar. 

O fato de o tema envolver, simultâneamente, três saberes de ordens distintas, ou 

sejam: um saber especifico (matematica), um saber de experiência do professor (saber 

construido na pratica), um saber diditico (avaliação enquanto componente do ensino), 

contexto raramente babalhado nos programas de formação, atesta toda a sua complexidade 

e urgência de discussão no âmbito da pesquisa educacional. 

O núcleo organizador do presente estudo não foi escolhido ao acaso; ao contrario, 

expressa o conjunto das preocupações centrais da minha trajetória profissional enquanto 

professora de matemática em décadas anteriores e, atualmente, professora de Didática 

nos cursos de Pedagogia e de Maternhtica. 

No trabalho desenvolvido com alunos da escola pública paranaense, pude 

sensibilizar-me pelos tratamentos sentenciosos dados aos erros dos alunos, albm de uma 

total ausència de discussão, pelos agentes escolares, da funç8o do erro na construção do 

conhecimento do aluno. Isso se apresentava como uma evidência da participação da escola 

na produção do fracasso escolar. Ao mesmo tempo em que se perpetuava uma avaIiação 

seletiva dos alunos, desconsiderava-se o alto potencial didático do erro para o 

planejamento docente e para a aprendizagem dos alunos. 

Em geral, o erro era observado pelo professor como um indicador do mau 

desempenho do aluno, sem jamais ser utilizado para o redimensionarnento do ensino. O 



que permeava o ensino era uma "pedagogia da resposla" em que o erro era o sintoma 

visível do fracasso do aluno, tal como o acerto era o sinal mais evidente do seu sucesso. 

Na utopia de tentar "hum~nizar" o ensino de matemática, destituindo-o de alguns 

invólucros ideoI8gicos, conjeturava uma possivel "pedagogia do problema " em que o erro 

pudesse ser considerado como uma condição natural do processo de construção do 

conhecimento, isento, portanto, das funções de indicar sucesso ou fracasso da criança, mas 

de ser um referencjal para a investigação do processo utilizado pelo aluno, colocando 

novas questões, necessarias para o alcance da solução. Nessa sonhada pedagogia, o erro 

apresentava-se como um conhecimento provisório para a construção de um conceito 

matemático. 

Hoje, como formadora de professores para o ensino fundamental, tento rever as 

velhas questões em novos contextos. Pensando o erro inserido num passado de avaliação 

classificatoria, da então matematica vigente nas décadas anteriores, como sendo uma ponta 

do "iceberg", possibilitadora de urna análise do insucesso escolar do aluno, teria sentido, 

no momento atual, indagar se os erros são ainda tratados com o caráter "disciplinador" da 

herança escolástica ? 

A eficacia desse poder disciplinar da escola tem sido denunciada por muitos 

pensadores, dentre eles, Focault, ao referir-se aos instrumentos que a escola utiliza para a 

perpetuação de suas normas: vigilância, punição, exames. Segundo ele, o aparato 

avaliativo faz-se sentir desde a organização espacial da sala de aula, na distribuição dos 

lugares do professor e dos alunos, nos dispositivos avaliativos (apud: Aquino,1997: 105). 

O erro, concebido como sinal do fracasso do aluno, parece estar inscrito na 

"culrura uvaliativa " da escola, quando esta tem como foco de preocupação a ''nota "para a 

aprovação e não a aprendizagem do aluno, reforçando com isto a função classificatoria e 

seletiva da avaliação. 

A ProblemBtica da Pesquisa 

Dentre os compromissos colocados pela sociedade contemporânea a escola, um 

deles tem sido o de garantir a apropriação dos conhecimentos bkicos a toda a população. 

Com o intuito de propiciar uma aprendizagem mais efetiva desses conhecimentos, desde a 

ddcada de 80, as teorias constnitivistas, disseminadas nas agendas de formaçiio inicial por 

uma intensa literatura de base psicológica e referendadas pelas instancias administrativas 

da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo, nos programas de formação continuada 



dos professores, têm produzido na escola fundamental um novo discurso em relação a 

aprendizagem do aluno. Novas propostas curriculares, fundamentadas na concepção 

constnitivista da aprendizagem, vem servindo de guia para os professores dinamizarem seu 

ensino em sala de aula. Cursos, materiais e publicações, centrados nessa nova abordagem, 

foram alguns dos investimentos feitos pela Secretaria da Educação visando a melhorar a 

escolarização básica das crianças. 

Um dos princípios esmiturantes dessa nova abordagem e a concepção do erro 

como uma hipótese integrante da constmção do conhecimento pelo aluno. Diferentemente 

das didáticas tradicionais, em que o erro servia, geralmente, de indicador do fracasso do 

aluno, nas novas teorias ele se apresenta como um reflexo do pensamento da criança, 

percebido como manifestaçso positiva de grande valor pedagógico. 

Hoje, a nova deliberação sobre avaliação dos alunos, emanada pela atual política 

educacional, ao propor a progressão continuada (Deliberação 11/96], suscita uma nova 

postura do professor em relação ao acompanhamento da trajetória percorrida pelo aluno 

para apropriar-se de sua escolarização fundamental. 

Esses avanços começam a requerer dos professores novas formas de avaliar o 

aluno, acentuam a discussiio do caráter seletivo da avaliação e suscitam uma ampliação 

dos aspectos formativos da aprendizagem, de tal forma que o aIuno possa aprender mais e 

melhor e o professor passe a atuar de forma mais eficaz. 

Entendemos que esses dois fatores, de alguma forma, têm alterado o ensino da 

matemática, ao mesmo tempo que têm ampliado, nos programas de formação inicial e 

continuada dos professores, a discussão da aprendizagem e da avaliaç%o dos alunos. 

Neste contexto de mudanças, consideramos relevante um estudo sobre a função 

que o erro cumpre no processo de aprendizagem da matemática por acreditarmos que, 

discutir suas condições de existsncia, poderia gerar um questionamento fecundo do 

trabalho que e desenvolvido no ensino da matemática. Alem de possibilitar uma analise de 

como o principio constnitivista do erro vem sendo concretizado na escola, o estudo 

poderia, ainda, apontar os Iimites e as  possibilidades que o professor vem enfrenbndo na 

efetivação das mudanças. 

Uma indagação inicial do presente estudo é saber como essa nova visão do erro 

vem sendo praticada no âmbito do processo ensino-aprendizagem da matemática 

elementar. Haveria mesmo um novo "esraruro do erro " norteando o ensino de matematica 

e reconceitualizando as praticas avaliativas tradicionais? 



Uma decorrência do principio construtivista é o erro apresentar-se como uma 

oportunidade diditica para o professor organizar melhor seu ensino, no sentido de criar 

situações apropriadas para o aluno superar seus erros e apropriar-se dos conhecimentos 

necessirios a sua cidadania. De que forma isso está presente no ensino de rnatemgtica ? 

Como o professor tem utilizado o erro para reoriantar seu ensino? Quais as modalidades de 

tratamento que ele tem dado ao erro do aluno? 

Nossa hipbtese inicial é que toda concepção de erro encontra-se atrelada a 

concepção que o professor tem de sua disciplina. Isto implica a forma de conceber o 

processo de ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, os modos de praticar a avaliação. 

Assim, o desvelamento dessa cadeia poderá elucidar a função que o erro cumpre 

na socialização dos conhecimentos escolares. 

Numa avaliação classificatoria, em que o foco de atenção está voltado para o 

acerto da resposta, o erro, por não ser utilizado como um instrumento de reflexilo, 

provavelmente, não será valorizado pelo professor. Em outra concepção de avaliação, 

preocupada mais com a formação do aluno em termos de aprendizagens significativas e 

duradouras, o erro deixa de ser apenas uma resposta a ser analisada; passa a ser uma 

questão desafiadora que o aluno coloca ao professor, portanto, um elemento 

desencadeador de um amplo questionamento do ensino.Nesse paradigma de avaliação 

fornativa, ao invés de uma avaliação, apenas de resultados, que enfatiza os fracassos e a 

ausência de aprendizagem pelo aluno, o erro dirige o olhar do professor para o contexto e 

o processo do conhecimento a ser construido. Avalia-se menos para punir e mais para 

formar. 

Se numa avaliação seletiva o erro tem um papeI delimitado pelos resultados, ao 

perder sua função controladora, o erro passa a ocupar um papel relevante na 

aprendizagem. O erro é um conhecimento. Ele rnosBa o caminho do acerto que já está ali 

embutido. 

Nessa dialeticidade, o erro aparece como um divisor de águas de duas tendências 

fortes na educação. Se na pedagogia tradicional centrada no professor o relevante era saber 

o que se ensina, na pedagogia nova, a preocupação do professor é saber como as crianças 

aprendem, porisso, o erro apresenta-se como urna pista para o professor organizar a 

aprendizagem do aluno. Haveria uma outra pedagogia na escola, preocupada não so com o 

qtdé e com o como se ensina, mas também com quem aprende e,  portanto, para quem se 

ensina? 



A escola, ao conservar as marcas da "pedagogia do exame ", tem sido acusada de 

praticar apenas uma constatação dos erros, como uma tarefa inerente ao ato de verificar a 

aprendizagem, reduzindo a avaliação a um ato rotineiro e banal (Luckesi, 1993). 

Um olhar mais atento ao passado do ensino de matemática, enquanto ciência 

pronta e acabada, revela a incapacidade do aluno de utiIizar as regras e as fórmulas 

adequadas para a obtenção de respostas corretas. O rompimento dessa tradição não tem 

sido tarefa facil, principalmente por requerer das agências fornativas espaços substanciais 

de reflexão para o professor recriar seus saberes profissionais. 

Desenvolvimento Profissional do Professor 

A produção científica sobre formação docente, atualmente veiculada no Brasil, 

tem sido unânime em insistir na necessidade de programas de capacitação voltados para o 

desenvolvimento profissional. Tem insistido, igualmente, na necessidade da superaçao do 

paradigma de racionalidade técnica que domina a ação docente, dificultando seu 

crescimento profissional. Assim, inúmeros pesquisadores tem se posicionado a favor da 

formação do profissional reflexivo, investigativo, construtor de sua autonomia docente. 

Nóvoa (199223-30) tem sugerido caminhos para a superação das antigas 

fórmulas no processo de formação. Ao redirecionar os focos de atenção do campo 

investigativo, fornece uma visão mais realista sobre aspectos ainda ignorados na formação. 

Para ele, o ponto de partida e de chegada é a escola, ou seja, não e possivel trabalhar com 

os professores ignorando as condições em que se encontram. Por isso, recomenda um olhar 

mais real sobre os aspectos pessoais, profissionais e organizacionais das praticas docentes. 

Segundo este autor, e relevante investir na pessoa do professor num momento de 

crise e de mudança, pois, " uma das fontes mais imporranies de sfress é o sentimento de 

que não dominam as situaçóes e os contextos de intervenção projissional ". 
Nesta perspectiva, a profissão docente, enquanto profissão autônoma na produção 

de seus saberes e valores, necessita, de acordo com Nóvoa, de um espaço de formação 

coletivo para que possa emancipar-se e consolidar os seus saberes. Romper com as fortes 

relações de poder que perpassam o cotidiano escolar, desde o controle e as regulações 

burocriticas, requer que se crie situações reais de reflexão sobre as prhticas cotidianas, 

para que o professor possa açsumir a responsabilidade de seu próprio desenvolvimento 

profissional. 



Carr & Kemrnis (1989) mostraram como a lógica da racionalidade técnica opõe- 

se sempre ao desenvolvimento de uma prixis reflexiva. Para estes autores, a formação 

necessaria seria aquela capaz de confrontar os professores com a produção de saberes 

pertinentes, considerando sempre uma articulação entre a prática e a reflexão sobre a 

pratica. Trata-se, portanto, de uma formaçiio de tipo investigativo, em que não se perde de 

vista nem os aspectos pedagógicos, nem os científicos, pois ambos são elementos 

constitutivos do saber profissional. 

Como afirma Nóvoa (1 992: 28-3 1 ): "não basta mildar o profissional, & preciso 

mudar também os contexfos em que ele intervem". E mais: "o desenvolvimento 

profissional dos professores rem de estar arf iculado com as escolas e os seus projetos': 

Falar em desenvolvimento profissional é, antes de tudo, falar em mudança, 

supõem-se transfomações das práticas pedagógicas da sala de aula. Para sinalizar avanço, 

um projeto de formação, ou de "rrans-formação", como ele diz, necessita de uma pratica 

de investigação, para que possa romper os elos formativos tradicionais. Não uma 

investigação sobre os professores, mas sim com e até pelos professores. 

O movimento de reforma de ensino e de formação de professores, instaurado 

atualmente em âmbito internacional, tem utilizado, como afirma Zeichner (1 993: 15), da 

reflexão como reação contra a visão do professor, enquanto um técnico que transmite 

conteudos vindos de " cima e de fora", agindo como participante passivo de uma política 

educativa elaborada de "cima para bako ". 
A reflexão significa o reconhecimento de que os professores representam um 

papel ativo e que o ensino deve a eles retomar, pois, enquanto sujeitos de sua praxis, 

também constroem suas próprias teorias. Outro lema implícito no termo reflexão é o 

sentido de continuidade característico da carreira docente; o reconhecimento da profissão 

docente como um processo inintempto que não se esgota na formação inicial. 

Para Dewey (1979 ), refletir e interrogar-se sobre o que se faz e por que se faz. 

Para isso, é necessário estar aberto para reconhecer os erros, modificar pontos de vista, 

preocupar-se em descobrir as contradições. Supõe, ainda, atitudes de responsabilidade e 

sinceridade nas decisões. O que Dewey propôs foi, na observação de Zeickner (1993: 201, 

" um equilibrio entre a reflex5o e a rotina, entre o alo e o pensamenlo ". 

Cada professor, mesmo que não reconheça , alicerça sua prática em alguma 

teoria. A medida em que ele se confronta com os vários problemas pedagógicos, essas 



teorias guiam suas decisões. Deixá-las vir a tona, para anáIise crítica e discussão, é uma 

maneira de poder examiná-las e discuti-las com seus colegas , além de possibilitar-Ihe 

aperceber-se de suas falhas, é o que sugere Zeickner (1993:22). 

Dois pontos importantes do uso das práticas reflexivas são lembrados por 

Zeickner, quando se refere aos programas de formação dos professores: 

a) não limitar a reflexão apenas aos aspectos individualizantes de sala de aula, 

deixando de considerar as condições sociais do ensino que influenciam todo trabalho 

docente ; 

b) a prática reflexiva não deve ser individualizada, pois, quando ocorre o 

isolamento dos professores, os problemas que surgem não são percebidos nas suas relaç6es 

mais complexas. 

A não observação desses aspectos impede, segundo esse autor, as possibilidades 

de crescimento profissional do professor. Neste contexto os professores desviam sua 

atençiío para seus fracassos individuais, ao invés de fazer uma análise critica da escola 

enquanto instituição. Ajudar os professores a tomarem consciência, coletivamente, de 

como podem mudar as condições do seu trabalho é uma forma de reverter essa situação. 

Para uma boa pratica reflexiva , "a atenção do professor deve estar tanto virada 

para dentro, para a sua prdpria prhrica, conio para fora, para as condições sociaís nas 

quais se silua essaprbtica " (Zeicher, 199325). Esse tom democrático vai possibilitar aos 

professores pensarem sobre as situações de desigualdades e injustiças que ocorrem dentro 

da sala de aula. 

Encontramos um maior aprofundamento do conceito reflexão em Schon (1992). 

Sua grande contribuição foi ressaltar, no ensino, a existência de um conhecimento 

especifico gerado na prática , um saber tácito , pessoal e não sisternatico. Trata-se de um 

saber de experiência, sujeito a mudanças. A reflexão-na-ação, enquanto um dihlogo 

reflexivo com uma situação problemhtica concreta, e o processo mediante o qual o 

professor articula as representações 'Ifigurativns " e 'yormais " do conhecimento do aluno, 

ajudando-o nesta passagem do saber cotidiano ao saber escolar. 

Segundo Schdn (1992: 82) , toda burocracia da escola está organizada em tomo 

do "saber escoiar", saber formal, tido como certo, significando uma profunda e quase 

mística crença em respostas certas, ao contrho do "conhecimento rácito", em que o 

professor atua como detetive que procura descobrir as razões que levam as crianças a dizer 

certas coisas. 



Qualquer iniciativa que ameace essa virão do conhecimento, tambern ameaça a 

escola, como no caso em que o professor, ao prestar mais atenção nas respostas de seus 

alunos, "refeie - na - ação" sobre o que aprendem , entra, inevitavelmente, em conflito 

com o aparato burocrático da escola. 

Schon (1992: 87) observa ainda que "estes dois lados da questão -aprender a 

ouvir os alunos e aprender a fazer da escola um lugar na qual seja possível ouvir os 

alunos -devem ser olhados como inseparáveis " 

Colocar em discussão essas novas dimensaes da formação docente é um dos 

propósitos da presente investigação. 

Objetivos e RelevTincia do Estudo 

Atualmente, as críticas a matemática moderna e a todo o contexto autoritário de 

um passado não otimista para a educação brasileira, iniciaram-se na decada de 80 com a 

tendência, entre os professores, de volta a matemática tradicional. Esta ancoragem no 

passado tem sido denunciada pelos programas de avaliação, atualmente desenvolvidos no 

pais, mostrando o precário conteido adquirido pelo aluno no ensino fundamental e 

tambem apontando como fator significativo desse fracasso escolar a concepção tradicional 

da Matemática, ainda solidamente praticada na escola. 

Inúmeros relatórios dessa avaliação (SEICENP: 1994,1995) têm recomendado que 

a matemática escolar deve responder aos desafios sociais contemporineos, ao fornecer o 

conhecimento bkico necessário para urna cidadania mais digna. 

Numa sociedade cada vez mais complexa e tecnificada, saber matematica é uma 

necessidade fundamental. No entanto, e um dos conhecimentos menos acessiveis a 

maioria da população, configurando-se como um importante 'plilrro seletivo" do sistema 

educativo ( Granell, 1994). 

Se no início do século a escola elementar preparava urna geração com um 

conhecimento matemático restrito ao trabalho agricola, industrial ou doméstico, hoje, essa 

sociedade cornplexificou-se exigindo da escola urna resposta mais precisa em termos de 

escolarização condizente aos avanços tecnologicos, inçtnimentalizando o cidadão para 

enfrentar um mundo globalizado e mais competitivo. 

Alguns estudos, dentre os qui s  os de Carraher (1986) e Lave (1988), têm 

mostrado que as pessoas realizam cálculos numéricos prbprios, diferentes daqueles 

ensinados pela escola. Estes dados nos levam a pensar que as dificuldades dos alunos, os 



erros por eles cometidos na matemática escolar, não sejam decorrentes do caráter abstrato 

da mesma, mas originários de sua descontextualização, do fato de estar desconectada dos 

contextos de uso e, portanto, da atividade social. 

Durante muito tempo, a matematica foi ensinada na escola a partir de uma 

concepção formalista, cujos símbolos e regras eram apresentados aos alunos destituídos de 

suas referências histórico-culturais. Uma aura de neutralidade perpassava os conteúdos 

matematicos, passando a idéia de um conhecimento irnuíável, transcendente ao tempo e ao 

espaço. 

Para Goded (1 994: 81): 

" a niatembtica é uma maneira de conceptuaiizar certos aspectos do mtmdo real. Como 

ma~éria escolar não pode perder todo seu poder explicativo da realidade, porranto nãu 

pode ser concebida como um abjeto de estudo ja construido, facrivel de ser trarrs~nirido 

por si mesmo fora de todo confexto"- 

Se hoje ela vem sendo requisitada pela sociedade como conhecimento 

indispensável a leitura de um mundo cada vez mais complexo, é inadmissivel que ela 

preserve o mesmo "status" de outrora, ocupando o lugar de campeã de reprovações. 

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 já pronto para ser utilizado, o erro constitui algo que deve ser eliminado e 

punido; nunca analisado e tratado, pois representa a falha, o "deficit", a negação, a 

inconsistência, a contradição, o engano, a dúvida, a incerteza, a incornpletude, enfim, tudo 

que uma ciência exata e rigorosa abomina no seu produto final. 

De modo antagõnico, percebe-se, na trajetória histórica de toda ciencia, o esforço 

da humanidade em buscar respostas para a solução de suas necessidades sociais. A 

matematica tem se desenvolvido assim, $ custa dessa intensa busca do homem para 

resolver os problemas reais que vão se acumulando na relação com os objetos e os outros 

homens. É nessa intensa procura que o matemitico reconhece suas limitações, refaz as 

conclusões, estuda novos problemas, ampliando, cada vez mais, a possibilidade de uma 

linguagem capaz de compreender o mundo e tomar acessiveis suas relações no mundo 

material. 

Essas duas faces da "mathema" estão presentes na natureza do conhecimento 

matemático. Como produto final ela é toda exatidão, perfeição, clareza. Enquanto 



expressão de um encadeamento de esforços e raciocinios, ela se transfoma em ferramenta 

iitil para a humanidade lutar pela sua sobrevivência. Entretanto, para chegar a esta forma, 

acabada e perfeita, necessitou não s8 de um problema para que ela pudesse se constituir, 

mas também gerou hipóteses, alimentou dúvidas, viveu de incertezas, tateios, imprecisões, 

enfim, cometeu erros e acertos no movimento de sua constituição como ciência. 

Segundo De La Torre (1994), o erro expressa as duas faces da mesma moeda: 

tanto pode ser visto de um lado negativo e utiIizado para punir o aluno; como pelo seu 

lado construtivo, como oportunidade para se refazer o percurso e ampliar o raciocínio, 

tomando mais claras as inter-relações do processo do conhecimento. Entretanto, a escola 

nem sempre oferece situações saudaveis para esta aquisição. Não se trata de condições 

materiais apenas. As fortes relações de poder que perpassam o cotidiano escolar afetam 

profundamente a construção do conhecimento matemático pelo aluno. Como isso 

influencia a avaliação do aluno e interfere na forma de utilização do erro por parte do 

professor? O que isso implica para o sucesso ou fracasso do aluno em matemática? Os 

erros cometidos pelo aluno são evidências de que não sabem matemática ? 

De fato, o aparato avaliativo da escola, ao não deixar espaço para o aluno errar, 

ao apelar mais para a punição do que para o estimulo, cerceia o desenvolvimento da 

criança, justamente na fase em que o próprio crescimento requer mais e mais questões para 

resolver, portanto, por mais possibilidades de cometer erros. 

Ao privilegiar a cultura do acerto, acentuada pelos livros didáticos, a escola 

acaba por não reconhecer o erro como elemento importante na construção do 

conhecimento pelo aluno. Nesta concepção, ele e tido como um ''vírus a ser eliminado" e, 

portanto, sempre indesejável. O aluno e sempre punido ao errar. Nunca lhe é permitido 

refletir sobre ele sem sentir medo e culpa. Isso impIica diálogos, cada vez mais precários, 

entre o professor e o aluno e, por extensão, entre a escola e a família. 

Se os professores refletissem sobre estas questdes, considerando o erro como um 

elemento construtivo e de ajuda, não de sanção, para o aluno apropriar-se do 

conhecimento, implicaria mudanças significativas nas praticas pedagógicas ? Essas 

mudanças afetariam a aprendizagem do aluno? 

E em relação a avaliação, o que poderia ser mudado ? 0 s  professores poderiam 

dinamizar mais o ensino ao encontrar novos tratamentos para os erros? Isso possibilitaria 

uma apropriação mais segura pelo aluno dos conhecimentos matematicos ? Quais 

tratamentos poderiam superar aqueles, tradicionalmente realizados pelo professor nas 

aulas de reforço ? 



Pelo fato de colocar novas e mais profundas questões ao professor, em relaçgo ao 

que faz e como faz para ensinar matemática, acredito que um estudo dos erros possibilitará 

a ampliação de sua concepção de avaliação, com a possibilidade de utilização de 

estratégias mais fornativas e menos seletivas para avaliar o aluno, provocando mudanças 

em suas práticas pedagógicas, fatores que, a meu ver, incidem de maneira significativa 

em seu desenvolvimento profissional. 

A partir daç questões levantadas nessa probIematização do objeto, meu objetivo 

inicial é rever o papel que o erro cumpre no complexo processo de aprendizagem da 

matemática. Principalmente, saber qual o estatuto do erro vigente nas práticas pedagiigicas 

do ensino elementar de matemática e como o mesmo relaciona-se com o sucesso ou o 

insucesso escolar do aluno. O segundo propósito seria encontrar um novo sentido para o 

erro, buscando, nele mesmo, novas regulações para todo o processo de ensino- 

aprendizagem da matemática, ou seja, descobrir novos modos de tratá-lo, tomando-o 

produtivo para o aluno e para o professor. 

A idéia central que se coloca no presente estudo e a de que o erro, quando 

submetido a uma reflexão poder8 desencadear um questionarnento de todo o processo de 

ensino e transformar-se numa estrategia didática inovadora pela possibilidade que oferece 

ao professor de ampliar seus saberes e, com isso, melhorar seu ensino. Sem entrar em 

questões epistemologicas mais profundas, em relação ao conhecimento matemático, o que 

se pretende e explorar como os professores podem produzir um novo tratamento para os 

emos que Ihes permita ampliar a compreensão do que é matemática, do que e ensinar 

matemhtica hoje e, conseqüentemente, de como praticar uma avaliação menos elitista, 

mais forrnativa, tendo em vista um olhar mais respeitoso para o aluno. 

Essa poderia ser uma nova forma de enfrentar o insucesso escolar, uma 

possibilidade de o professor desenvolver sua autonomia, construindo, de foma mais 

efetiva, um outro paradigma de ensino de matemática e sentir- se construtor de um novo 

conhecimento, participante de um novo tempo e integrante de uma nova escola. 

O presente trabalho inscreve-se, assim, no movimento de mudança da escola no 

sentido de toma-la mais apta na preparação dos cidadãos. Ao mesmo tempo está voltado 

ao desenvolvimento profissiona1 dos professores, enquanto agentes e mediadores da 

apropriação do conhecimento escolar. 

Ao buscar, discutir e compr&nder, no campo da avaliação do rendimento escolar 

do aluno, formas de ações docentes mais produtivas de tratamento dos erros, pretende-se 



compartilhar dos conflitos e das incertezas inerentes aos que estão realmente 

comprometidos com uma educação matemática. 

Por se tratar de urna oportunidade de reflexão sobre a natureza dos saberes que 

envolvem o erro do aluno, saberes considerados necessários ao professor, que trabalha 

com o ensino fundamental de matemhtica, o presente estudo apresenta-se como uma 

modesta contribuição para o desenvolvimento profissional em educação matematica, mais 

particularmente, para os que ensinam e, portanto, avaliam a Matemática & escola 

fundamental, sejam professores das series iniciais ou finais dessa etapa escolar. 

Ao trabalhar no intersticio destes três saberes, em geral, fragmentados na 

formação desses profissionais, o que importa é não perder de vista os detenninantes mais 

profundos que norteiam o ensino, enquanto um acontecimento complexo que merece ser 

amplamente compreendido por seu principal responsável - o professor - seja ele 

normalista, pedagogo ou especialista. 

O estudo, na tentativa de responder hs questões relevantes aqui colocadas, 

organizou-se em quatro capítulos. O primeiro capitulo busca situar e discutir as  bases 

teóricas do tema em questão, apresentando, inicialmente, uma revisão biblio&~ca de 

estudos de erros e, em seguida, uma reflexão voltada a ampliar a compreens80 do erro a 

partir de diferentes perspectivas. O segundo trata das opções rnetodoIógicas que guiaram o 

estudo, descrevendo os passos percorridos na consmçâo do objeto, as possibilidades de 

concretização do estudo no cotidiano escolar e os meios utilizados para o alcance dos 

objetivos. 

No terceiro momento é feita uma primeira aproximação do objeto mediante a 

apresentação e concomitante analise dos dados, com o proposito de situar os núcleos de 

discussão que emergiram no exame dos dados. O quarto e último capitulo discute a 

problemhtica apontada pelas categorias analisadas, clarificando as diferentes hipiiteses 

surgidas na trajetbria da investigação e delineando algumas direçaes para um trabalho com 

o erro na perspectiva docente. 
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na divisão e nas operações com o zero; classificar e agrupar os erros. Essa linha de 

pesquisa intitulada de "análise de erros" perdurou por muitos anos orientando outros 

estudos na década de 70, dentre os quais os de Lankford (1972); Engelhard (1975); Cox 

(1 975), que vieram influenciar a diminuiçao da freqüência de erros no ensino fundamental. 

Ainda utilizando esse metodo de investigação, os trabalhos realizados por Ashlock 

(1975), Reisman (1972), Robitaille (1976) e pelo inglès Bell (1 986), dentre outros, 

enfatizaram o ensino por diagnóstico em matematica tanto nos E.U.A. como na Espanha, 

estimulando o "design"de atividades e de tratamentos mais individualizados, tendo em 

vista diminuir a freqüência dos erros considerados drásticos. 

No periodo entre as duas guerras mundiais, com o desenvolvimento da psicologia 

experimental por meio de técnicas de introspecção, a Memanha destacou-se nos estudos 

dos erros com os trabalhos de Weiner ( 1922) que estabeleceu padrões explicativos dos 

equivocas individuais em diferentes idades, mostrando diferenças entre erros familiares, 

consistentes, semelhantes e erros devidos a situaçaes emocionais. 

Kiessling (1925) estudou a predisposição especial de algumas pessoas para 

equivocar-se. Seseman (193 I )  distinguiu três tipos de erros: mecânicos, associativos e 

funcionais e propôs uma fundamentação psicológica para orientar o ensino da 

matemática. A partir dos anos 60, outros pesquisadores alemães (ScIaak, 1968; Gliick, 

1971; Pippig, 1977) investigaram, especialmente, as deficiências dos cálculos aritméticos, 

buscando descobrir causas dos erros nas diferentes fases do processo de solução. 

Igualmente, Erlwanger (1 975) e Ginsburg (1 977) influenciaram o ensino de Matemática 

com suas investigações sobre as estnituras básicas dos processos de ensino e aprendizagem 

empregando, como método de investigação, as entrevistas clínicas e os estudos de casos. 

Como observa Rico, para a maioria desses autores, os erros não surgem 

acidentalmente, mas são decorrentes de estrategias e regras pessoais adquiridas nos 

conhecimentos matemhticos iniciais. 

Na Espanha, já a partir de 1953, Villarejo e Fémandez Huerta investigaram os erros 

mais frequentes na aritmética escolar, propondo bases para um ensino corretivo por meio 

de métodos diagnosticos derivados dos erros detectados. 

E importante observar que, com o avanço da Didática da Maternhtica, 

principalmente na França e Espanha, aumentou o interesse pela investigação dos erros 

cometidos pelos alunos ( Gutierrez, 1991). 

Centeno (1988) coloca a necessidade de interpretar os erros para orientar o 

processo dc ensino.0 clássico trabalho de Bamk (1985) aponta a violência cometida pela 
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escola ao avaliar os erros matemáticos dos alunos. A autora refere-se a violência que se 

oculta nos manuais e nos cadernos , que se fixa sobre os quadro-negros, nas copias 

riscadas de vermelho, nos julgamentos feitos a milhares de crianças perfeitamente aptas a 

fazer matemática e injustamente acusadas de serem incapazes. 

Observa-se que a maioria dos trabalhos estrangeiros reaiizados antes de 1960 

centravam-se numa análise dos erros produzidos na aritmética elementar. As inferências 

sobre as causas dos mesmos e seus fatores determinantes surgiram posteriormente. Como 

assinala Rico (Op-cit: 811, a linha psicometrica utilizada nessas investigações iniciais 

influenciou as avaliações da aprendizagem. Dentre os seguidores, os trabalhos de Tyler e 

Bloom foram os que mais introduziram mudanças substanciais no modo de avaliar os 

alunos, com as provas segundo critérios e os objetivos de cada disciplina enquanto padrdes 

avaliativos. 

O estudo sobre o estado de arte da educação matemática no Brasil, realizado por 

Fiorentini (19941, focalizando denbe outros aspectos, as tendências tematicas das 

pesquisas realizadas att 1990, mostrou que a consolidação de uma comunidade cientifica 

de pesquisadores da área somente se tomou mais efetiva a partir da década de 90. Dentre 

as 204 dissertaçõeslteses analisadas por ele, relativas a educação matematica e produzidas 

nos cursos de pós-graduação, apenas nove apresentaram, segundo as palavras do autor 

citado, "alguma preocupação relacionada aos erros, problemas e dificuldades presentes 

no processo ensino-aprendizagem da ma~emárica"( 1994 : 1 3 1 ). 

Desses trabalhos, cinco trataram das dificuldades cognitivas, linguisticas e 

conceituais dos alunos. Dentre eles, o estudo de Franchi (1977), aparece como um, dentre 

os 15 realizados no Brasil, que focaIizou o ensino de matematica na la. série do primeiro 

grau durante as décadas de 70 e 80. Trata-se de uma investigação do ensino da subtração 

na Ia. série do primeiro grau, contendo significativas informações em relação ao 

desempenho do aluno, especialmente quanto aos erros cometidos na escrita de formulas 

aditivas. 

Dos quatro estudos restantes, um procurou investigar as raízes histórico-culturais 

do fracasso do ensino e da aprendizagem da matemática no Brasil; outro investigou os 

fatores psico-sociais das dificuldades; um procurou saber a percepção docente sobre as 

dificuldades dos alunos; somente um analisou, de forma sistemática, os erros cometidos 

pelos alunos do 3o.grau na aprendizagem da geometria plana ( Fiorentini, 1994: 13 1). 

Apesar do número inexpressivo de trabalhos encontrados pelo autor na linha de 

pesquisa sobre erros, no Brasil, é bem possível que a discussão desse tema tenha sido 



abordada no interior das numerosos trabalhos classificados em outras categorisz. E o caso, 

por exemplo, do estudo de Barreiro (1987) catalogado por Fiorentini (1994: 173) na 

categoria "prcítico pedagógica" que trata do ensino das áreas de figuras geométricas, 

sendo um dos objetivos do estudo a caracterização dos erros cometidos pelos alunos no 

conteúdo investigado. 

A pesquisa de Moren, David e Machado (1992), denominada "Diagnóstico e 

Anúlise de Erros em Matemática", mostrou os niveis de dificuldades que aparecem no 

processo de ensino da subtração de crianças de 6 a I I anos. A análise dos erros revelou 

que uma boa compreensão da estrutura do sistema de numeração implica o bom 

desempenho nas contas, mas sua recíproca não 6 verdadeira. Esse estudo trouxe 

contribuiç~es para o ensino de Matemática na sala de aula. 

Outra importante contribuição para o desenvolvimento da educação matemática foi 

o outro estudo de Franchi (19951, não só pela originalidade como procurou desvelar a 

compreensão dos aiunos sobre as operações matemáticas de mutiplicação e divisão com 

niimeros naturais numa sala de aula de 4a. série do ensino fundamental, mas pela 

utiIizaç80 consistente dos conceitos extraidos das complexas abordagens teóricas da 

didatica da matematica francesa, elementos pouco conhecidos no Brasil, constituindo-se 

num referencial valioso para a compreensão dos erros cometidos peIos aluros nas situaç6es 

de ensino de matemática. 

No Brasil, a literatura sobre avaliação, ainda muito restrita, faz poucas referências 

sobre a função no erro no processo da aprendizagem. As abordagens mais comuns são as 

que tratam do sentido do erro numa avaliação elitista e numa outra menos discriminativa. 

Luckesi (1995) C um desses autores. 

Com a maior divulgação da obras de Piaget em nosso pais, surgem inúmeros 

artigos sobre o valor intrínseco do erro na estnituração do conhecimento da criança. A 

nova concepção do erro. a partir dos fundamentos psicogenéticos e encontrada, com mais 

profundidade, na literatura sobre Constnrtivisrno. Alguns estudos dessa teoria têm 

destacado a irnportincia do erro no processo de desenvolvimento da criança e do seu 

significado para a apropriação dos conhecimentos escolares. Dentre outros, as obras de 

Macedo (1 994 e 1996 ): "Ensnios Coristru~ivistas" e "Cinco Estudos de Educação 

Moral" utilizam essa teoria para discutir o papel construtivo do erro da criança e o lugar 

que ele cumpre nas leis e regras. 

2. Em sua obra mais conhecia ele dedica um qitulo especial ao erro intitulado: " Prdtica 
Escolar: do erro como fonre de castigo ao erro como fonte de virtude" 



Um artigo muito significativo para nossa investigação foi o de Davis e Espósito 

(1990 ) que discute, sob a ótica piagetiana, a necessidade de se identificar o erro do  aluno 

para tomar a avaliação mais produtiva em relação ao combate do fracasso escolar. As 

sugestões que as autoras colocam apontam para um babalho investigativo do professor na 

sala de aula. 

Uma publicação mais recente3 abordou, sob diferentes olhares, o erro em sua 

conexão com o fracasso escolar. A dimensão psicogenética, apresentada na obra por La 

Taille (1 9971, forneceu idéias para a compreensão da perspectiva constnitiva do erro. 

A crescente expansão da educação escolar a um contingente cada vez maior da 

população e os desafios surgidos em virtude das situações criadas por esse novo quadro 

tem exigido a revisão dos metodos, dos conteúdos e dos rígidos criterios seletivos 

predominantes no ensino. Isso tem levado a mudanças no modo de olhar o aluno e de 

avaliá-lo. Uma das alternativas é considerar seus êxitos, mais do que seus erros. 

Estudar os erros, tendo em vista o bom êxito escolar, requer, prioritariamente, uma 

analise mais fina da produção dos mesmos, a partir de uma reflexão que os considere parte 

integrante do processo ensino-aprendizagem. Seria, ao c o n ~ o  de uma pedagogia 

tradicional, centrada na assimilação do conhecimento que o professor transmite ao aluno, 

conceber a aprendizagem como um processo dinâmico, fluindo em ambas direções: do 

aluno ao professor e do professor ao aluno. Nesse novo papel, o professor não deverá 

apenas fazer suposições sobre a lógica dos alunos, mas, para que possa guiar o 

desenvolvimento de suas idéias, e importante que saiba o que os alunos pensam no 

momento da aprendizagem. 

Considerando-se as inferências das pesquisas apresentadas na revisão bibliogrhfica, 

e possivel constatar que os erros cometidos pelos alunos não são apenas simples falhas de 

memória, mas tem raizes mais profundas , o que toma evidente que um tratamento, 

necesshio para sua regulação, também necessita operar em nivel mais profundo. Neste 

sentido, não basta um ensino centrado na aquisição de procedimentos algoritmicos, mas 

orientado em direção ao desenvolvimento de estruturas conceptuais corretas. 

O estudo dos erros é um fato antigo e, ao mesmo tempo, recente. Aprender com os 

erros é tão antigo quanto o homem. Como afirma De La Torre (1994: 11): 

3. Aq uino, J.G. (org.): Erro e Fracasso na Escola São Pauio: Summus Editorial L tda., I 997. 



O homem tem errado e continuaré errando, porém,. é sua capacidade pura 

aprender dos erros, dos fracassos, o que o torna dferente das demais espécies. 

Para este autor, estudioso dos erros dos alunos, "erro e k í r o  são as duus faces da 

ntesma moeda de rnuifos valores culturais': a possibilidade de a humanidade prosseguir 

em seu desenvolvimento humano. Segundo ele, o estudo do erro surge, primeiramente, 

como teoria fisico-matematica, depois, como principio do constnitivismo e, 

posteriormente, como estratégia didática. 

Constatando que o estudo dos erros proporciona-nos uma excelente estratégia para 

atender a diversidade profunda dos processos de aprender e, com isto, melhorar a 

qualidade do ensino, De La Torre (Op. cit.: 12) obsema, entretanto, que são escassas as 

investigações que sistematizam esse tratamento a partir de urna perspectiva curricular. 

Seus recentes estudos procuraram refletir sobre a dimensão curricular implícita no 

tratamento dos erros. E para isto, propõe que seja investigado o pensamento dilemático, 

tanto do professor quanto do aluno, em telaçao ao erro; que se tome consciência da 

utilização didática dos erros, utilizando-os como suporte para as mudanças e realização de 

inovações concretas. 

Na verdade, as vias de investigação apontadas por ele não abordam o erro como 

teoria probabiIistica, mas , sim , como teoria dos processos de mudança e de analise 

curricular. Ali, o erro deve ser interpretado i luz das intenções educativas, em função de 

todo o processo do ensino, possibilitando uma analise completa do papel que este joga na 

qualidade do ensino. 

O erro, queiramos ou não, é o componente mais arraigado do processo educativo, 

mais do que qualquer outro elemento. Pais, professores e alunos aceitam uma qualificação 

negativa quando esta vem acompanhada pela correção dos erros, sem mesmo questionar a 

adequação dos conhecimentos exigidos aos sujeitos e, se apesar dos erros, ha melhora 

significativa da aprendizagem. 

Ao fazer parte das regas sociais implicitas, o erro é assumido pelo professor como 

principio de conduta docente, em que a avaliação da aprendizagem mediante uma 

quanti ficação dos erros toma-se urna pratica habitual. 

Como observou De La Torre, o estudo didhtico dos erros comporta uma profunda 

mudança de valores e atitudes na forma de implementar um curriculo. Porisso, se constitui 

em uma estrategia inovadora para o desenvolvimento profissional do professor. Para este 



autor, o maior obstáculo a enfrentar nessas mudanças é preparar os professores para 

enfrentar as contradições e conflitos impostos pelos novos desafios. 

Diagnosticar e corrigir os erros não e suficiente para a melhoria do ensino. Os 

erros contêm um potencial educativo que precisa ser melhor explorado, não só pelos 

professores, como tambem, pelos próprios alunos. O ato de explicar e dar sentido a seus 

próprios erros e, segundo Rico (Op.ci t.:93), uma atividade altamente estimuladora e 

provocativa para os alunos. 

Essa revisão dos diferentes trabalhos de erros levou-nos a considerar a necessidade 

de uma abordagem preliminar das bases teóricas capaz de elucidar a concepção 

construtivista do erro no processo da aprendizagem da matemática desenvolvido pela 

criança na sua escoIarização básica. 

1.2- Perspectiva Psicogenética 

O erro pode ser compreendido a partir do conhecimento das capacidades cognitivas 

dos alunos. Para esta compreensão, a teoria piagetiana, apesar de não ter realizado estudos 

na sala de aula, apresenta-se como um suporte teorico valioso para a pedagogia. 

Ao considerar que aprender matematica n8o consiste, como tradicionalmente se 

pensava, em incorporar infomaçòes já constituidas e, sim, em redescobrí-las e reinvent& 

Ias mediante a própria atividade do sujeito, a teoria piagetiana confere ao erro uma funçiio 

inovadora ao enfatizar sua importância no desenvolvimento da inteligència humana. 

O sentido do erro na teoria piagetiana perrneia toda a extensa obra de Piaget, ao 

longo dos setenta anos de pesquisa. Conhecer, com mais profundidade, o significado do 

erro, no processo de desenvolvimento da criança, requer urna Ieitura mais minuciosa de 

suas obras. Dada a extensão e a complexidade das mesmas, para o presente estudo, serão 

utilizadas reflexões, consideradas essenciais, realizadas por especialistas brasileiros, cuj os 

trabalhos oferecem sblidos referenciais sobre a visão do erro no pensamento piagetiano. 

Assim, para situar o erro na perspectiva piagetiana, contemplou-se os estudos de 

Macedo (1994, 1996,) e La Taille (1997), considerando-se a relevância dos aspectos 

abordados por eles no que se refere aos conceitos centrais desenvolvidos por Piaget em 

relação ao erro da criança. 

No primeiro trabalho, Macedo (1994) discute o erro no contexto escolar. Tomando 

a teoria de Piaget como referencial principal, são analisadas duas formas de 

funcionamento do erro: dimensão formal ( do adulto) e na dimensão natural ( da criança). 



Em um nivel formal, o erro se opõe ao acerto. No entanto, a escola, contempla duas 

formas antagõnicas ao Iidar com o erro: "uma que não perdoa o erro e oufra que i 

generosa com ele "(Macedo, 1994: 67). 

Essas tradições epistemologicas, heranças do pensamento grego, fundamentam-se a 

partir de duas visões opostas sobre o conhecimento: a transmissão e a revelação. Ao 

mesmo tempo que valorizam o conhecimento como algo perfeito e, portanto, correto 

(sendo exigente diante do erro), admitem que a perfeição só se revela na aparência 

(complacência diante do erro). A filosofia da complacência tende a valorizar o erro como 

sendo algo próprio do ser humano, imortal e imperfeito. 

c..) a perspectiva construtivu da criança é a da criação: não é a da transmissão, 

nem a da revelação.Algo não está dado; terá que ser construido.0 consfrucivismo, 

segundo Piaget, é um processo que não exige rigor ou complacêplcia com o erro. ( Op. cit. : 

67) 

Na teoria construtivista tanto o acerto quanto o erro são contemplados, pois fazem 

parte do processo de invenção e descoberta. Na dimensão formal ( do adulto), o erro é algo 

ruim que precisa ser evitado ou punido. O importante é verificar se a criança errou. O 

porque e o como ela errou são aspectos secundários. A escola, preocupada apenas com os 

resultados da criança, no culto ao acerto, estimula o "apagumenro"do erro, pois o que é 

priorizado é a certificação de que o conhecimento foi adquirido pela criança, não importa 

como esta fez para consegui-lo. 

Ao conkário desta visão, na perspectiva da criança ( construtivismo), o erro 6 um 

elemento possível e até necessário. Ele é elemento intrínseco no processo de construção do 

conhecimento. Piaget coloca a construção de conceitos, de idéias como um processo de 

auto-regulação. Nesta busca de sintonia alguns aspectos do processo são mantidos ou 

corrigidos ( feedback positivo e negativo) . 
Neste sentido Macedo (1 994) observa : 

Por isso a palavra erro não faz parte do vocabuário de Piagef. Para ele não 

interessa o erro; o que interessa 6 a ação fisica ou mental. Erro e acerto são detalhes 

dessas ações. ( Op-cit.: 70) 



O que se retira de importante dessa abordagem 6 que o desafio central colocado 

pelo constnitivismo a pedagogia é tornar o erro "um observavel" para o aluno. 

Nas pesquisas sobre a noção de conservação (Piaget & Inhelder), a criança 

demonstrou não saber que está errando. Na experiência das bolinhas de argilq por 

exemplo, ap6s ter concordado que hh a mesma quantidade de massa, ao alterar as formas 

das mesmas panqueca e salsicha) , a criança afirma que na "salsicha" há mais 

quantidade de massa do que na "panqueca ", e justifica porque: "é mais comprida''. Ela 

não se dá conta da contradição em relação a primeira resposta, ou seja, que as massas são 

iguais. 

Esses estudos foram também realizados por Inhelder, Sinclair & Bovet (19741, no 

campo das aprendizagens operatoias, em situações especialmente criadas para que o erro 

possa ser um observavel para a criança. 

Tambem, no Brasil, essa teoria tem sido aplicada pelo Laboratorio de 

Psicopedagogia Universidade de São Paulo, no uso dos jogos para a sala de aula ( Macedo, 

1997). Neste contexto, a criança vai percebendo, por si mesma, a contradição, o conflito e 

a não-coerência em suas respostas. 

Esses estudos conservam a marca dada por Piaget em suas pesquisas experimentais: 

classificar e ordenar as respostas das crianças segundo seus respectivos níveis de 

desenvolvimento. Assim, as respostas das crianças são agrupadas em três níveis: 

Nível I - Caracteriza-se pelo " sincretismo " da criança. A criança e indiferente ao 

erro, pois ainda não resolve, nem entende o problema proposto. Como no exemplo 

anterior, ela pensa que aIterando a forma altera-se, também, a quantidade de massa. H& um 

"recalcamento cognitivo", um mecanismo de assimilação, em que a situação é percebida 

de forma justaposta ou sincrética. As respostas contraditórias não causam conflitos ou 

problemas para as crianças. Não há erro, pelo fato de a criança dominar a noção de mais e 

de menos apenas no "plano do fazer ", isto não acontece no "plano do compreender". 

Segundo Macedo (1994) : 

a criança é copa: de tirar e pôr como um fim ou objetivo, mos não como um meio 

de compreender uma situação 2e inv~riância quanto quantidade. 

( Op. cit.: 72). 



Nível II - Este é o nivel do ensaio e erro, da tentativa.. 0 erro aparece como um 

problema para a criança; uma contradição que exige superação. Ao mostrar sua dúvida, 

seu conflito ou ambivalència, a criança reconhece que errou. A intervenção do professor 

deveri contribuir para que a criança supere o erro, principalmente quando ela titubeia 

diante da mesma situação, mas em contexto diferente. 

Nível m- Neste nivel, o erro tem um sentido para a criança, configurando-se como 

uma elemento natural de sua busca de resposta. Ao apresentar soluqão para a questão 

colocada, a criança tem domínio sobre o erro, pois compreendeu a situação proposta. Se 

errar, procura, por si só, soluções para a sua superação , mesmo em contextos diferentes. 

Neste nivel, o erro apresenta-se como um problema que requer solução. Faz parte do 

processo de aprender e é interno a ele. A criança consegue evitá-lo, fazendo uma pré- 

correção. E ao apropriar-se do sentido do erro a criança adquire uma certa autonomia na 

constnição do conhecimento. 

Macedo (1996) discute, em outro artigo, o lugar que o erro ocupa no sistema de leis 

e regras, destacando um fator importante que 6 a interdependsncia necessária entre os 

aspectos estruturais e funcionais do erro. 

O professor, em geral, trata o erro a partir de sua verdade estrutural. Estando mais 

preocupado com as leis internas que regem o conteúdo a ser trabalhado, procura ensinar o 

certo e coibir o errado. Da mesma forma que os adultos cultuam as leis que explicam o 

sentido das coisas, as crianças interessam-se pelas regras que permitam um bom 

realcionamento com elas. Se, nas leis, os erros são falhas que necessitam ser corrigidas, 

nas regras, por sua natureza dialéticq erros e acertos são etapas de um processo de 

regulação, que supõem negociações, explicações e definições de limites. Assim, o erro na 

perspectiva piagetiana, ao mesmo tempo que e resposta a uma determinada questão, é, 

tambem, a colocação de, um problema que suscita novas soluções. 

La Taille (1 997)' , em seu artigo "O erro no perspectiva piogerionon oferece urna 

valiosa fundamentação para a compreensão do sentido do erro. Para isso, a noção de 

construtivismo em Piaget e o ponto de partida essencial. 

Na sua definição geral, consfrutivismo refere-se a um conjunto de teorias que 

ajirmom que o wolução do inteligéncia é fruto do interoção do sujeito com seu meio, 

4. h: Erro Fracasso Escolar. 



interação na qual, por meio de iim trabalho ativo de ação e reflexão, ele cria ferramentas 

cada vez mais complexas para conhecer o universo. ( Op. ci t. : 32) 

Assim, o primeiro passo para saber qual o lugar que o erro ocupa no processo de 

aquisição do conhecimento 6 reconhecer, como Piaget, o conhecimento como uma 

construção. E isto requer a compreensão dos conceitos centrais que sustentam o 

constmtivismo piagetiano, ou sejam , assimilação, acomodação, equilibração e regulação. 

Assimilação - Conhecer para Piaget e um ato de interpretação. Significa dar um 

sentido ao objeto de conhecimento. E este sentido é fruto de um trabalho ativo de 

asssimi lação. Portanto, "conhecer significa assimilar o o bje f o ci. orgonizoção de que a 

inteligência é dofada " ( Op. cit. : 26). 

Assim, o conhecimento do mundo pela criança se dá por meio de uma logica 

própria, diferente daquela utilizada pelo adulto. A assimilação nada mais é do que a 

triagem e a seleção de informações a serem inseridas no mundo cognitivo. A inserção sb 

ocorre quando houver compatibilidade entre a estrutura da informação e a estrutura do 

sistema cognitivo. Então, para que a informação seja ínteriorizada, é preciso que eIa seja, 

inicialmente, decodificada pelo sistema cognitivo. 

As representações que a criança pequena rem do mundo são mais uma 

demonstração de que em vez de simplesmenle 'copiar ' o que vê ou ouve, a ínrelígência 

assimila, confere sentido segundo o nível de organização de que é dotado. Assim, podemos 

dizer que há, realmente, uma inteligência infantil, ou seja, uma forma singular de iralar as 

informações recolhidas do meio.( Op. cit.: 28 ) 

Neste sentido, o erro da criança configura-se como um elemento integrante do 

processo de construção de seu conhecimento, sinalizando ao professor a existência de 

níveis provisorios de aproximação do objeto de conhecimento. Os niveis de estnituração 

de inteligência 6 que irão determinar a qualidade das interpretações do sujeito. O erro 6 ,  

nesta dimensão, algo relativo. Nada que necessita ser condenado, mas sim compreendido. 

Assim, as formas espontâneas, utilizadas pela criança para expressar o que pensa, 

demonstram a existência de urna fronteira ainda frágil entre seu EU e seu mundo fisico e 

social . 



Acomodação - Ao ser aceito, ou transcodificado pelo sistema cognitivo, o 

conhecimento introduz novas relações, que implicam em generalização ou ampliação das 

estruturas propriaç do sistema cognitivo. Mediante o conceito de acomodação, o 

constnitivismo piagetiano deixa evidente a flexibilidade das estruturas de assimilação. A 

constnição do conhecimento nunca e feita de forma linear e mecânica. Esse caráter 

dinâmico, entre a assimilação e a acomodação, é explicado pelo conceito de equilibração. 

Equilibração- Quando o sujeito não assimila um objeto ou informação5 ele está em 

estado de desiquilibrio, ou de "conflito cognirivo ". 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 consbutivo que está 

presente neste processo é a ação do sujeito ao se relacionar com o objeto. Como observa 

La Taille, 6 a busca de equilíbrio que explica, em parte, a evolução da inteligência e dos 

conhecimentos. Mas, para o sujeito alcançar o equilíbrio, é preciso que ele dê conta da 

precariedade de suas formas de assimilação e acomodação. 

Regulação- Para Piaget (1970) , a regulação deve explicar a atividade da 

inteligência. As regulações surgem das situações perturbadoras e constituem-se em fonte 

do desenvolvimento da inteligbncia. Pelo processo regulador o erro pode ser fonte de 

tomada de consciência, levando o sujeito a modificar seus esquemas. Para cumprir essa 

nova função ele deve ser um "observável" para a criança. Este parece ser o grande desafio 

que a teoria piagetiana coloca a pedagogia em relação a função do erro no processo de 

aprendizagem do aluno. 

mo basfa o aluno ficar sabendo que errou! Ele deve ter acesso ir qualidade de seu 

errop'( La Taille:36). Mas, o autor citado informa, mais adiante: 

" c..) tornar o erro um observárel neni sempre é fácil e pede muita criatividade 

pedagógica por parfe dos professores. Porém, se a teoria piage fiona for boa, valerá a 

pena! ( Op-Cit.: 37). 

5.É importante n2o resüingir o termo a@o a simples a@o de manipulação de objetos fisicos. 
PIAGET, ao mosbar em suas pesquisas a existência dos virios estádios do desenvolvimento da 
inteligência, enfatizou que as a@es r- pelos sujeitos podem ser de ordens distintas: afões 
fisicas e ações mentais. 



A funcionalidade do erro, no espaço escolar, aponta para as formas de regulação 

que ocorrem no processo de apropriação do conhecimento na sala de aula. O autor 

analisado ressalta o papel das interações sociais tendo em vista uma regulação 

favorecedora do progresso do aluno, o que, no pensamento piagetiano significa a 

construção da autonomia do sujeito. Regulaçdes ricas concretizam-se em situaçties de 

relações cooperativas. Em se tratando de uma regulação da aprendizagem dos conteirdos 

escolares, as interações entre alunos são mais enriquecedoras do que entre professor e 

aluno. 

1.2.1- Implicações Pedagógicas 

A teoria piagetiana a respeito da construção do conhecimento coloca o erro como 

algo que necessita ser analisado para ser compreendido, pelo fato de fornecer pistas 

importantes sobre a real capacidade de assimilaç8o da criança. A ignorância em relação 

aos processos de assimilação da criança fiaduz um desrespeito a inteligência infantil com 

sérias implicações pedagógicas, que vão desde a baixa estima a paralização de seus 

esforços espontâneos. Como observa De La Taille , o fato de as crianças apresentarem 

"teorias erradas " a respeito do mundo ja e um sinal de que eIa pensa esse mundo. 

Um trabalho de erro requer, segundo este autor, o conhecimento de como a 

inteligência se organiza e por quais níveis de esbuturação ela passa . Para isto, a psicologia 

do desenvolvimento cognitivo constitui-se em guia teórico para o professor diagnosticar a 

qualidade do erro cometido pelo aluno. 

O construtivismo, por trazer implícita a idéia interacionista, coloca a aquisição do 

conhecimento como um processo de construção no qual o sujeito interage com o seu 

mundo fisico e social. O sujeito cognitivo é, assim, o principal agente dessa construção. 

Enquanto sujeito epistêmico e, tambtrn, o sujeito que comete erros ao elaborar hipiiteses e 

incorporar suas açóes aos velhos esquemas que possui. 

O professor, dentro dessa concepção constnitivista, precisa promover conflitos, 

deve, assumir o papel de agente instigador, buscando criar formas de perturbar o sistema 

cognitivo do aluno. No caso do ensino de rnatematica, as situações problemas deverão ser 

instigantes para o aluno. Entretanto, isto si, não e suficiente se não houver situações que 

levem o aluno a novos desiquilibrios. Ao tornar possivel ao aluno a reconstnição do 

conhecimento, o professor, como observou Carvalho (1 992), permite que "a aprendizagem 

seja o que ela deve ser: uma incansbvel perscrustação ". O erro, tanto como o acerto, é um 



elemento dinâmico, quando observado pelo aluno tem um papel .produtivo no processo de 

aprendizagem. 

O reconhecimento de que a teoria piagetiana é uma teoria de aprendizagem e 

inegável. Da mesma forma, e valiosa a contribuição de reservar um novo lugar para o erro 

em relação tradições escolares. No entanto, o fato de suas investigaçaes cientificas não 

contemplarem as situações escolares, só este fator não tornaria sua contribuição limitada 

para um trabalho de erro no contexto escolar ? 

As tentativas de aplicação da teoria piagetiana As salas de aula têm sido muito 

criticadas. Referindo-se a abordagem piagetiana, Johsua e Dupin fazem a seguinte 

observação: 

Mesmo que o referenciul piagetiano forneça um bom parad f g m ~  de inlerprefu@o, 

suu fulra de sensibilidude Gs dferenças de situação como hs diferenças de conteido, o 

torna um instrumento inadequado, ao menos se o /ornarmos ao pé da letra, para pensar 

uma didática das ciéncius .( 1993: 98) 

No BrasiI, essa critica tem se acirrado a partir desta década, principalmente, com a 

divulgação das idéias do psicologo nisso, L. S. Vygotsky (1984), que defrne o processo de 

desenvolvimento do sujeito como oriundo de um plano social para o individual.= 

Se por um lado o confronto das idéias de Piaget e Vygotsky tem permitido um 

avanço na compreensão de como a criança constrói seu conhecimento, por outro, as 

leituras apressadas dessas teorias têm contribuido para as mesmas sejam tomadas como 

"modismo " e impossibilitado mudanças produtivas nas práticas pedagógicas. 

Sem possibilidade de entrar em toda a complexidade desse debate em que 

inúmeros autores tem buscado clarificar, com muita propriedade, os pontos polêmicos 

dessas teorias (Souza e Kramer, 1991; Castorina, 1996; Oliveira, 1992; La Taille, 1992; 

Dantas,1992), o aspecto que merece atenção em nosso estudo é compreender as 

singularidades de um erro cometido pela criança que aprende matemática 

espontaneamente, daquele cometido por um aluno que aprende matemática na escola, de 

forma intencional. Isso remete para uma diferenciação entre o sujeito epistêmico e o 

sujeito histórico e a um questionamento do papeI dos conhecimentos espontâneos na 

6.  O wnwi to cmbd da teoria de Vygotsky e a Zona do Desenvolvimento Proximal que e dehida 
por ele como o processo de desenvolvimento em que a criança tem habilidades parciais para 
realizar uma deterroinada atividade, podendo real&-Ia por completo, caso conte com a ajuda de 
adultos ou companheiros mais capazes. 



constmção dos conhecimentos científicos. A matemática seria um ferramental 

indispensave1 ao cidadão a sua adaptação ao meio fisico e social, ou uma linguagem para o 

sujeito, não só compreender esse meioicomo também, participar de sua transformação ? 

Segundo Castorina, a eof e concedida ao caráter ativo do conhecimento dos 
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alunos, em certas propostas pedagiigicas, acabam anulando o sentido social do 

conhecimento e menospreando a função socializadora da educação escolar. Para ele, " do 

ponto de v jsta do swei[o cogtroscenre, o constmliv ismo perntite recuperar a história social 

de seus instrumentos cogni, ivos. (. ..) os esquemas que recortam os 'objetos 'se constituem 

como tais ~ & Q V ~ S  de um processo no qual intervém as inreraçóes e as práticas sociais" 

(1994: 44). 

O autor destaca o papel relevante das praticas sociais na aprendizagem dos alunos, 

notadamente, pela formação dos conceitos prkvios adquiridos no cotidiano, pelas formas 

escolares de se trabalhar os coriceitos matemáticos, além das interações sociais que 

presidem as aquisições cognitivas. 

Em se tratando do sentido do erro, uma vez que ele está fortemente arraigado a 

avaliaçZío da aprendizagem realizada pela escola, a teoria piagetiana, por seu caráter 

construtivo, contrapõe-se a natureza , estritamente psicomébica, das teorias de 

aprendizagem não cognitivistas. Ultimamente, varios autores têm questionado os aspectos 

quantitativos predominantes nos testes e oufios metodos similares, para medir o 

rendimento do alunos, alegando que estes não proporcionam critérios suficientes para a 

melhoria dos procedimentos do ensino. ( Radak , apud Rico: 96). 

Essa afirmação faz-nos compreender que uma perspectiva mais ampla de avaliação 

não se redu aos aspectos apenas externos e formais , mas desvela toda a complexidade do 

ensinar e aprender, atingindo todo este processo, para melhor investir na modificação e no 

avanço dos conhecimentos. 

E nessa direção que as novas tendèncias em avaliação apontam para a necessidade 

de superar um tratamento exclusivamente punitivo dos erros ou produção incorreta dos 

alunos. 

Segundo Baroody (1994: 61-73), as teorias de aprendizagem propõem enfoques 

muito diferentes para a avaliação. 

Na "teoria da absofção", a avaliação baseia-se no número de elementos 

respondidos corretamente e o diagnóstico no número de elementos errados. Está apenas 

preocupada em pontuar o que produzem os alunos, sem considerar o que compreenderam 

ou pensaram. A avaliação está centrada na quantidade de conhecimentos que o aluno 



assimilou. O diagnóstico busca informações mais especificas sobre os dados e as técnicas 

que o aluno não dominou. Trata-se de uma avaliação centrada na precisão ou eficácia das 

respostas, portanto, centrada no produto. Nessa teoria, o erro do aluno representa falta de 

domínio e, simplesmente, uma deficiència. Em geraI, essas deficiências são atribuidas a 

fatores internos, como falta de atençao, desinteresse, incapacidade para matemhtica etc. 

Na "teoria cognitívu", a preocupação maior da avaliação e com o processo de 

aprendizagem do aluno. De acordo com essa teoria, a aprendizagem deve ser o mais 

significativa possível, ou seja, o aluno deverá pensar mais do que dominar fatos básicos. 

Por isso, a avaliação passa a ser uma tarefa complexa que ultrapassa " o quê " e " o 

guanro " o aluno dominou. O diagnóstico deve detectar as dificuldades subjacentes, quais 

conceitos ou qual compreensão possui a criança. Portanto, importante determinar o 

processo: o "como " e o "por quê " utilizados pela criança para chegar a uma resposta . 

Os erros devem oferecer indícios importantes não so para a determinação dos 

processos subjacentes, como também para a definição de um ensino de apoio. Nessa 

teoria, os erros sistemáticos podem revelar que o ensino não estA sintonizado com a 

psicologia da criança, ou seja, que há uma cisão entre os fatores internos e externos. 

O que nos mostram essas duas concepções s2o dois tipos de avaliação: uma 

somarivn , voltada para a verificação do produto final da aprendizagem e, portanto, para a 

constatação de competências. Outra, formotiva, tem como propjsito melhorar o processo 

ensino-aprendizagem, portanto, não pode centmr-se, apenas na atuação do aluno, mas 

também na atuação do professor e do cuniculo. 

Segundo De h Torre, a avaliação somativa " avalia o tipo e o grau da 

aprendizagem que define os objetivos jixados, a propbsito dos conteúdos selecionados 

inicialrnenle, ao final de uma fase da aprendizagem ( ciclo, efapa, unidade do 

programa) ". (1 994: 1 1 8) 

Nessa avaIiação, os erros são considerados infrações. No balanço de seus resultados 

são contabilizados os acertos e sancionados os erros. A penalidade cometida e referendada 

pela nota ( abaixa a nota, perde pontos ). O fato de o erro, nesse tipo de avaliação, ser 

apenas constatado e sancionado, faz com que se converta facilmente em instrumento de 

seleção e classificação. 

Baseando-se em Allal, o mesmo autor designa a avaliação formativa como "um 

meio de regrrIação dentro do processo formarivo ".Trata-se, como observa De La Torre, de 



compreender o percurso do aluno nas tarefas propostas, a representação que faz das 

mesmas e as estratégias que utiliza para resolvê-las. Essas representações deverão ser 

analisadas pelo professor para investigar os fatores que intervêm nas tarefas e interagem 

com as características dos alunos dificultando sua aprendizagem e, a partir dessas 

informações, reorganizar as atividades pedagógicas. 

Inspirada na epistemologia genética de Piaget e nos trabalhos de Bruner, a 

perspectiva cognitiva da avaliação fonnativa, como observa De La Torre ( 1994: 1 161, tem 

por finalidade proporcionar, tanto ao professor quanto ao aluno, informações sobre o 

progresso realizado e assinalar problemas e dificuldades na aprendizagem e no ensino. 

Nessa mesma perspectivq Davis e Espbsito (1990: 71-74) afirmam a necessidade 

de se repensar o restrito papel da avaliação, arnpliandw, não só no sentido de buscar 

soluções para as dificuldades que o aluno encontra na constnição dos conhecimentos, 

mas tambem " propiciar uma visão abrangem da realidade escolar, desvelando as 

dicoromius entre os objetivos proposros e os resultados alcançados ". 
Isso, segundo as autoras, deve abrir novos fluxos de articulação mais produtivos 

entre a sala de aula e os demais espaços da escola. Para tanto, chamam a atenção para a 

necessidade de o professor "tornar o erro observável pelo aluno", não no sentido de 

derrota, mas tomado como elemento constitutivo da gênese de todo conhecimento. Dessa 

forma, as autoras fazem um apelo para se tornar a avaliação algo mais produtivo, de tal 

forma que : "as crianças não sejam nem excluidas da escola, nem passem por ela 

inocuomsnte ". 
Mesmo ocupando um lugar de destaque para um estudo de erros dos alunos 

partimos do pressuposto de que s6 esta abordagem t insuficiente para a compreensão do 

erro no contexto da sala de aula. Para que o mesmo possa ser refletido nas complexas 

interações que ocorrem numa situação de ensino e para que seja mais bem visualizado no 

contexto escolar, partimos do pressuposto de que o erro deve ser analisado, neste estudo, a 

partir de outras perspectivas. 

1.3- Perspectiva Epistemológica 

A necessidade de compreensão do erro numa situação mais especifica que é na hea 

do ensino de matemhtica suscitou a busca de outros referenciais no campo especifico da 

didática da matemática. 



Brousseau (1 976) apontou três origens fundamentais dos obstáculos presentes no 

ensino de Matemática: a orígem ontogenéfica, relacionada as limitações das capacidades 

cognitivas dos alunos; a origem didática, obstáculos decorrentes das escolhas do sistema 

de ensino; a origem episremoldgica, correspondente a resistência de um saber mal 

adaptado, ou seja, obstáculos segundo o pensamento bachelardiano. 

Para o estudo do erro a partir de uma perspectiva episternologica, o pensamento de 

Bachelard tem se apresentado como um teferencial consistente. Particularmente, em 

relação ao conceito por ele denominado de "obsthcuio espisremológico", conceito esse 

que deve ser compreendido como o efeito limitativo de um sistema de conceitos sobre o 

desenvo~vimento do pensamento. 

Para esse filósofo e epistemólogo alemão, a ciência busca, incessantemente, a 

superação da "experiência primeira " (experiência sensível, não questionada ), opondo-se 

a opinião. Em sua obra clássica : "La formation de I 'esprir scíenl$que " (1938) ,mostrou 

que o ato de conhecer carrega consigo momentos de estagnação e mesmo de regressão. 

Ao colocar o conhecimento científico em termos de obst&culos, Bacheiard centrou 

sua teoria no ensino da fisica e apontou categorias de obstAculos que vão desde o 

conhecimento geral, o obsthdo verbal, a utilização abuçiva de imagens familiares, ao 

conhecimento pragmático, ao obstáculo substancialista, realista, animista. Negando a 

existência das primeiras verdades e afirmando a dos primeiros erros, contribuiu, de forma 

significativa, para que a escola pudesse ter um olhar inovador sobre os erros praticados 

pelos alunos. 

Se o conhecimento, segundo ele, se constitui na retificação dos erros, toda ciência 

guarda em sua gênese erros e mais erros. A matemática enquanto ciência não teve outro 

percurso. Assim, toda ciência, como algo dinâmico, passa também por períodos de 

lentidão e confusão. 

Não se pode fundar nada sobre a opinião: 6 preciso, anfes, deslruí-Ia. Ela é o 

primeiro obstúculo a superar.0 'senso comum ', o 'bom senso ', são, igualmente, obstáculos 

a superar para se chegar ao 'espirito cient$co '. (Bachelard, 1 93 8) 

Dessa forma, a noção de "obstáculo epistemológico" tem sido útil para 

fundamentar a necessidade de uma ruptura episremológica dos paradigmas presentes nas 

posturas didaticas tradicionais, em que a Matematica é caracterizada como "motéría 



destinada a indivíduos com pendores especiais ", estimulando m a  série de mitos e 

preconceitos ( Machado: 1987). 

A partir das idéias bachelardianas, o primeiro trabalho sobre obstáculo 

epistemológico em Matemática foi apresentado por Brousseau em 1976, mostrando que o 

estatuto do erro pode ser modificado. 

O erro e o fracasso não têm o papel simplicado que queremos Ihes dar. O erro não 

é somenre conseqiiéncia da ignorâncía, da incerteza, do acaso que supõe as teorias 

empir istas ou behavioristas de aprendizagem, mas o resultado de m conhecimento 

anterior, que teve seu interesse, seu sucesso, mas que agora se revela falso, OU 

simplesmente desadaptado: os erros deste t @o não são práricas errôneas e imprevisíveis, 

elas são constituidas de obs~dcuios.Assirn, tanto na prática do professor como do aluno, o 

erro é copistirurivo do conhecirne~lro adquirido. (Brousseau,l976, apud Artigue, 1990: 

249) 

Ilustrando sua teoria, o autor considera um grande obstáculo didático tratar os 

decimais como niimeros inteiros com uma vírgula. Com isto, Brousseau quis mostrar a 

importância da análise epistemológica para a didatica da matemática, considerando 

indispensavel o di scerni mento dentre as dificuldades apresentadas por uma determinada 

noção, daquela que é constitutiva da gênese do conhecimento ( Artigue, 1990: 250). 

Tal como Bachelard observou na fiçicq Brousseau mostrou que na matemática, 

um obstáculo é um conhecimento valido num determinado contexto. Ao aparecimento de 

um conflito, aqui considerado como urna situação em que o conceito adquirido conduz ao 

erro, o conhecimento, por ser insuficiente, diante da nova situação, constitui-se num 

obstáculo que demanda retificação do conhecimento anterior. Um bom exemplo disso é : 

No conjunto de números naturais, o produro de dois nzimeros é maior que cada um 

dos furores, e se dividirmos um numero g por , sendo maior que o quocienre é 

sempre um número menor c..) ainda que as crianças tenham aprendido bem estas duas 

regras de aritmética dos naturais, encontrarão um obsfóculo na hora de efetuar 

rnulíipiicações e divisões com números inferiores CI unidade. ( Centeno,1988: 145) 

Um obsthculo se caracteriza por ser reproduzivel ( ocorre em situações 

semelhantes) e por resistir a mudança. No entanto, sua própria superação faz parte do 
\ 



processo de conhecer. Nesse sentido, um conhecimento anterior não e, para o professor, 

um suporte para a incorporação de um novo conhecimento, mas também, um obstAculo 

que deve ser superado. 

Centeno (1988) lembra que os obstáculos epistemologicos estão presentes no 

desenvolvimento histbrico dos conceitos e encontramos seus vestígios no pensamento 

espontãneo das crianças, 

Se um obstáculo epistemológico pode conduzir ao erro, não devemos, pois, 

descd-10, tratando-o como uma falta de conhecimento, mas sim, como um 

conhecimento falso ou incompleto que deve ser reconhecido e superado. 

Entendemos que, pela reflexão epistemoliigica, possível inferir implicações 

didáticas como: constatar que os erros são decorrentes de concepções adquiridas 

anteriormente e que o processo de ensino pode ser gerador de erros. 

Nessa perspectiva, o erro pode conbibuir positivamente no processo ensino- 

aprendizagem, desde que se modifique a atitude de condenaçHo do aluno como o Unico 

culpado pelo erro e se faça um tratamento preventivo dos erros. Quando um aluno 

comete um erro, ele expressa o caráter incompleto de seu conhecimento. Isto é, na 

verdade, uma oportunidade de o professor ajuda-lo a adquirir o conhecimento adicional ou 

levá-lo a reconhecer porque errou . 

Artigue (19901, a partir de Brousseau, ressalta a importância de uma analise 

epistemológica no campo da didática dos conteúdos como forma de controle das 

"representações episteniológicas ". Segundo ela, a noção de obs~culo epistemo~ógico tem 

possibilitado ao professor visualizar a coergncia interna de sua disciplina e, assim, 

formular novos quadros teóricos nesta área. 

A autora afima, ainda, que uma anaIise epistemologica contribui para a superação 

das representações epi stemo~ógicas erroneas presentes nas práticas pedagógicas. Pemi te 

ao professor, por exemplo, perceber a distância existente entre o "savoir savantMe o 

"sovoir enseig-né"'. Sem entrar no campo desta teoria, convém esclarecer sua idéia 

central. 

A teoria da transposição didática afirma que quando um conteiido é escolhido 

para ser ensinado, ele vai sofi-er uma série de rransformações adup farivas que v60 rorná- 

/o aplo a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. (Chevalard , 1985: 39) 

7. Termos utilizados por YVES CKEVALLARD in : La Transposition Didactique, Grmoble. La 
Pensée Sauvage, 1985. 



No entanto, essas transformações - e deformações - do "savoir savant " evidenciam 

que o funcionamento didático e diferente do funcionamento deste. E isso tem implicações 

na formação docente e, conseqüentemente, na aprendizagem dos alunos. Um exemplo 

disso e fornecido por Dupin (1993), quando destaca a importância cultural dada pela 

escola elementar ao processo de algorimizaçâo: o professor justifica teoricamente o 

algoritmo e mostra seu funcionamento, o aluno aprende a reproduzi-lo. A dificuldade 

ressurgirá no momento de "aplicá-lo", quer dizer, de reconhecer sua pertinência como 

ferramenta nos problemas novos. 

0 s  saberes que a escola oficializa niio têm apenas uma gênese histórica, inerente a 

propria constituição do conhecimento enquanto ciência. Têm, ainda, uma gênese 

institucional, a da constituição da disciplina escolar. Essas constituições interferem no 

processo de reconstnição do conhecimento pelo aluno. Como afirma Artigue : 

O fato da disparidade dos limites que governam os dois sistemas, a análise 

histórica pode ajudar o didáríco em sua pesquisa dos niicleos de resistência da 

aprendizagem, ela não pode, em nenhum caso, dar-lhe umu Única prova de existência de 

algum obsráculo para os alunos aluais. ( Op. cit. : 254). 

Nesse sentido, a noção de obstáculo, tal como a formulou Bachelard, possibilita 

pensar na existência de nucleos resistentes no ensino de matemática, que funcionam, como 

diz Ariigue (Op. cit: 2551, como "obs~áculos epistemolbgicos no desenvolvímenio da 

rnalernál ica ". 
Essa afirmação leva-nos a levantar a hipótese da existência de processos geradores 

de erros, decorrentes das formas 'IF.ágeis" de aplicação de teorias de aprendizagem, por 

exemplo, o constnitivismo. 

Como cita Artigue (0p.cit.: 2601, referindo-se a pesquisa de Perrin, existem 

algumas crenças arraigadas no ensino de matematica que podem ser produtoras de erros, 

como, por exemplo, "todo número lem um anfecessor e um si~cessor ", "a multiplicação 

produz nUrneros maiores" , " a divisão produz números menores". 

A autora observa, ain'da : 

Essas propriedades, quando importadas aos números decimais, na ampliação do 

conceito de número naturui, criam erros, particularmente resisçenres. 



Banik (1985) lembra que essas deformações resultantes do ensino são resultados de 

um "conjuníicral pesado " em que um dos componentes e, j uçtamente, não levar em conta 

a normalidade do erro. 

Fatores colocados como as origens desses erros foram identificados na análise 

histórica da matematica, particularmente, na "abusiva generalização, na desenvolvimento 

histórico de numerosos domínios matemáticos, através da aplicação, mais ou menos 

explicíra do princbío de conríniiídade enunciado por Leibniz"(0p. cit.: 26 I) .  Outros, 

como a "regularização formal abusiva " tem sido responsabilizada pela persistência de 

muitos erros em matematica. Ao fazer o levantamento desses estudos, Artigue deixou em 

evidhcia que o aluno que comete erros não e apenas um sujeito epistêmico, mas tambem 

um sujeito cogni tivo. Entretanto, o que de termina seu comportamento é, prioritariamente, 

seu " estafuro de sujeito didático ". 

1.3.1- A Teoria Das SituaçiSes Didhticas 

A distinção feita por Brousseau (1976) em relação aos obsthculos presentes no 

ensino de matemática considerou, alem das caracteristicas de desenvolvimento da criança 

(obs tácu 10s psicogenhicos) e dos obstáculos relacionados aos conceitos ( obsthculos 

epistemológicos) , os obstáculos didaticos relativos as decisfies que envolvem a situação 

de ensino. 

Ao focalizar o espaço diditico, estendeu a referência epistemolbgica As práticas 

pedagógicas que ocorrem nas salas de aula, no sentido de ali identificar as  reais 

condições promotoras de uma situação de aprendizagem, em que o aluno avança na 

construção do conhecimento. 

Para o estudo do erro essa pode ser uma situação privilegiada quando se considera, 

como na perpectiva constmtivista, que o aluno deveria seguir, pelo menos em parte, o 

percurso do trabalho científico propriamente dito, como garantia de uma construção 

matematica eficaz. 

Para Brousseau, uma situação didática é "um conjunto de relações esrabelecidas 

explícita d o u  implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos , um cerro meio - que 

compreende instrumentos e objeros- e o professor com o fnn de fazer com qire os alunos se 

apropriem de um saber consriruído ou em vias de constituição ". ( apud Cen teno, 1 988) 
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Assim, uma situação de aprendizagem seria o modo como o professor organiza as 

interações de uma aula entre: o aluno e o saber, entre os alunos a propósito do saber e entre 

os alunos e o professor sobre o mesmo saber 

( Centeno, 1988: 1 15). 

Então, a aprendizagem da matematica que se realiza na escola esta vinculada não 

s6 as capacidades copitivas do aluno e ao objeto de conhecimento, mas também a s  

interações que os sujeitos envolvidos na situação estabelecem entre si. 

A matemática, para os matemáticos, é uma atividade que consiste em colocar e 

resolver problemas. Da mesma forma, e resolvendo problemas que o aluno constrói seus 

conhecimentos matematicos. Mas para que esses conhecimentos tenham um sentido é 

necessário que estejam articulados entre si e sejam si,pificativos para o aluno. Para que 

seja um verdadeiro problema para o aluno o mesmo deverá provocar conflito cognitivo, 

desiquilibrio, enfim, deve se configurar em obstaculo a ser ulbapassado. 

O professor deve assim efetuar não a comunicação de um conhecimento, mas a 

devolução de um bom problema. Se essa devolução se opera, o aluno entra no jogo e 

ucuba ganhando, a aprendizagem se opera.( Brousseau, 19 86: 5 1) 

Nesta linha de reflex20, os papéis do professor e dos alunos são diferentes como 

observa Brousseau. Ao professor cabe a "devolução " e a "insti~ucionaliaçã " do saber. 

Ao a1 uno compete: "ações para buscar soluções, formulações e provas". 

Em toda situação didática, o professor deveria, inicialmente, cuidar para que as 

regras colocadas fossem compreendidas peIos aIunos. Isso exigiria Ievar em conta os 

conhecimentos prévios necessários para entendê-las. 

Baroody ( 1994) nos lembra que na história do número, e também na hist6ria da 

matematica em geral, o informal e o intuitivo precedem a matematica exata e formalizada 

e atuam como base para a mesma. Assim, segundo esse autor, o desenvolvimento 

matematico da criança ocorre de forma semelhante a do desenvolvimento histórico da 

maternatica; de impreciso e concreto vai se tomando mais preciso e abstrato. Tal como 

acontece na histbria, a "rnatemálica informal" ( não escolar) das crianças desenvolve-se 

a partir de necessidades praticas e experiências concretas. A contagem desempenha um 

papel fundamental nesta matemática informal, tal como ocorreu no desenvolvimento 

histórico, preparando o terreno para a "maremática formal" que se realiza na escola. 



De acordo com a perspectiva cognitiva, ja abordada neste capitulo, a aprendizagem 

impIica uma construção a partir de conhecimentos anteriores. Segundo Baroody : 

O conhecimento informal desempeniia um papel crucial na aprendi~agem 

signijicotiva da ma femálica formal. ( 1 994: 46) 

Ela é, portanto, fundamental para o domínio das técnicas básicas e para enfrentar 

com êxito a matemática mais avançada. Ignorar esse universo individual é produzir 

muitos obstáculos a aprendizagem dos alunos. 

As referências construtivistas do ponto de vista dos mecanismos da aprendizagem , 

como as referências epistemologicas correspondentes, conduzem a apresentar o trabalho 

de elaboração científica como a passagem de obstáculos. 

A opção constnitivista, em didática, consiste em estender essas referências is 

condições da classe. O trabalho do aluno deveria, ao menos em parte, reproduzir as 

características constitutivas do trabalho científico propriamente dito, como garantia de 

uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes. Porém, não se trata de incidir nas 

miragens da "redescoberta ". 
O trabalho da didática consiste, ao contrhrio, em construir situações artificiais no 

quadro das restrições didáticas bem definidas. Essas situações devem permitir aos alunos 

de apropriarem-se de um problema que tem por objetivo provocar a necessidade de 

construção de conhecimentos novos. Voltando a Brousseau, não havera boas respostas se 

não houver boas perguntas. Um conhecimento só pode ser construido com a participação 

do sujeito que conhece. 

Ha uma situação didática cada vez que se pode caracterizar uma infenção de 

ensino de um saber pelo professor a um aluno, e quando os mecanismos, socialmente 

definidos, são instituidos para esta execução. 

O que caracteriza a perspectiva constnitivista é a vontade de colocar o aluno em 

situação de produzir conhecimentos (em geral reformulando - e lutando contra - os 

conhecimentos antigos) referindo-se, primeiramente, ao problema e não, antes, a intenção 

do ensino. É a presença e a funcionalidade, numa situação didática, de urna etapa 

denominada a-didática que a diferencia das situações estritamente formais. 

Tmbdm, a situação proposta deveria ser um problema para o aluno, de tal forma, 

que os conhecimentos que fossem portadores naquele momento não fossem suficientes 

para. resolve-la. O que se pretenderia com a situação t que os alunos encontrassem uma 



estratégia para resolvê-la, este seria o conhecimento novo em . i a s  de construção pelo 

aluno. Como observa Brousseau : 

Para fazer funcionar um conhecimento no alzino, o professor busca uma si f uação 

apropriada; para que seja uma situação de aprendizagem, k necessário que a resposta 

inicial que o aluno pensa fiente à pergunra formulada ndo seja a que desejamos ensinar- 

Ilze: se fosse necessário possuir o conhecimento a ser ensinado para responder, não se 

trataria de uma situação de aprendi~agem. 

( 1988: 49). 

Nesta si tuação de ''devoli~ção do problema ou desdidatijicação ", o professor 

deverá propor a situação de tal modo que o aluno a entenda como uma necessidade 

independente da vontade do prafessor.8 

Diferentemente de uma situação formal de ensino, o que caracteriza a perspectiva 

constnitivista é que o aluno é colocado em situação de produzir conhecimentos, 

refomulando e lutando contra os conhecimentos antigos. A marca principal dessa situação 

é a existência de uma "situação a-didbtíca", (no sentido de que a intenção de ensinar está 

aparentemente ausente da situação). 

E, portanto, na interação do aluno com esse contexto a-didhtico que o 

conhecimento se constrói. Pois, de acordo com Brousseau (1 988) , se o professor ocupar o 

lugar do aluno, antecipando respostaç, n2Io só estará contradizendo seu projeto didático, 

como também conduzindo os alunos a fazer do jeito que o professor esperava. 

Se urna situaçáo leva o aluno ir solução como um trem em seus trilhos, qual é a sua 

liberdade de consrruir seu conhecimento ?( 0p.cit.: 54). 

E importante observar que o termo a-didáfico. cunhado por Brousseau, não deve ser 

compreendido como um momento no qual se retira a intenção de ensinar. Na realidade, 

esta intenção devera marcar todas as etapas didáticas, pois está em função dos objetivos 

selecionados pelo professor. O importante não é anular a postura didática, mas sim de 

deixar aflorar os mecanismos de apropriação do problema pelo aluno, tendo em vista sua 

8. A devoluç8o era um ato pelo qual o rei - por direito divino- abandonava seu poder para remetê-lo 
a uma câmara. A 'devolução' significa: 'já não se mata de minha vontade, mas do que vocês 
devem querer, porém, eu ihes confiro este direito porque vocês não podem reivindik-10 por si 
mesmos"- BROUSSEAU ( 1988: 5 1) 



ultrapassagem. Se o professor, ao esconder seu propósito, não dá nenhuma informação, 

nenhum inçt-ento novo, como o aluno poderá apropriar-se de um conhecimento novo? 

Se, ao contrario, ele desvela mais nitidamente seu objetivo,fornecendo modelos aos 

alunos, onde esta a diferença em relação & transmissão formal ? 

No entanto, apesar de sua aparente contradição, a produção de conhecimentos nas 

situações a-didáticas são em geral muito ricas e dinâmicas, pela possibilidade de 

articulação que oferece a matematica escolar em reIação aos conhecimentos informais. E, 

principalmente, a possibilidade de tornar mais visível a natureza dos erros de percurso. 

Dai a necessidade da fase de "instifucionuli,?nção". Cabe a ela produzir as 

necessárias "rupturas epistentológicas ", e para isso o professor deve assumir um papel 

fundamental. Esta fase do processo didático diz respeito a institucionalização do saber, ou 

seja, o reconhecimento pelo aluno do 'Saber ojicial" e o reconhecimento pelo professor 

da "aprendizagem do aluno". 

A contribuição dessa teoria ao presente estudo justifica-se, primeiro, pela 

oportunidade que ela oferece ao professor de ampliar sua visão sobre o processo de uma 

aprendizagem mais significativa pelos alunos; segundo, porque os erros poderão aflorar no 

espaço em que o aluno interage com o problema colocado, podendo ser concebidos como 

hipbteses provisórias e etapas necessirias a construção do conhecimento pelo aluno. 

Ate o momento, foram contempladas duas abordagens para fundamentar 

teoricamente o estudo em questão. Por se tratar de abordagens constnitivistas, elas não se 

opõem. Ao contrário, ei possível reconhecer uma relaçiio estreita entre a epistemoiogia 

genetica e a didática da matemática, orientada pela epistemologia bachelardiana. Pode-se 

dizer que há uma continuidade conceitual entre as duas teorias. 

Também, que não se trata de reduzir a didática ao campo da psicologia, mas, sim, 

de valer-se de suas reflexões sobre a aprendizagem para colocar, com mais clareza, o 

problema da construção do conhecimento matemático no contexto didático, o que 

permitiria uma reflexão mais fecunda do erro. 

1.4- Perspectiva Sociol6gica 

Ao ser olhado de modo construtivo, a partir de uma perspectiva sociológica, o erro 

deve perder sua conotaçiío negativa, passando a ser a essência da pedagogia do sucesso e 

não do fracasso escolar. 



Uma aprendizagem para o êxito considera o erro elemento essencial para a 

construção do sujeito, favorece um "educar-se " para aceitar-se a si e aos outros, em suas 

diferenças fisicas, emotivas e intelectuais. Ao ser olhado de modo construtivo pelo 

professor, o erro gera a auto-estima do aluno. Porem, para que ele "acerte mais" e 

preciso que tenha oportunidade de "errar mais ", sem ser punido. 

Nesse sentido, as relações sociais nas quais a aprendizagem se desenvolve jogam 

um papel importante, pois, muitas falhas não são resultados de uma aprendizagem 

deficiente, porem, da relaçao social em que esta se desenvolve. Libertar o erro do aluno 

requer não apenas que o professor preste atenção ao erro que o aluno cometeu, mas 

também ao próprio aluno. 

O estudo do erro, nessa perspectiva, deve possibilitar a eliminação de toda ordem 

de coerção e desvaiia pelo fracasso na Matemhtica. Os fatores institucionais que afetam as 

práticas docentes podem constituir serios impedimentos para mudanças das praticas 

docentes em relação a avaliação. E que a burocracia interna das escolas pode estar 

favorecendo muito mais um processo de controle do que um processo de rnudançh como 

têm mostrado alguns pesquisadores brasileiros em avaliação (Ludke e Mediano, 1992; 

Sousa, 1 993; Luckesi , 1995 ). 

Refletir sobre o eno numa dimensão construtiva suscita também estender um olhar 

sobre as regularidades vigentes nas priticas avaliativas da escola. Segundo De La Torre 

(19941, em geraI, o professor tende a agir sobre o erro a partir de uma perspectiva 

essencialmente empirista, isto 6 ,  corretiva. Esta "postura corretiva" que considera o erro 

como uma incapacidade do aluno pode ser substituida por uma ')osfura construfiva" em 

que se dá mais importância aos procedimentos que aos resultados. 

Para este autor, a busca da qualidade do ensino passa tambim por uma boa reflexão 

sobre as formas de tratamento dadas aos erros no processo avaliativo. 

Para Perrenoud (1995b), trabalhar o erro ja e procurar uma proximidade com o 

aluno que apresenta dificuldades na escola. É ir ao enconfro dos desjovorecidos. É, 

portanto, pisar no terreno dofrncosso escolar. Para ele, o "grupo-classe ", enquanto um 

coletivo, é uma rede muito rica de relações, um centro de vida e experiência, quando 

organizada de maneira cooperativa. O professor, como animador do grupo, deve contribuir 

para esta identidade coletiva, colocando-se atento As diferenças e desiguaIdades que ali 

ocorrem . 

Entre o mestre e o aluno há, como mostra o autor, uma distância sociaI, cultural e 

psicológica ligada a distancia das idades, As desigualdades de saber, àç relações de poder, a 



distinção de papéis. Essas distâncias, por não serem iguais para todos os alunos, produzem 

tratamentos pedagógicos diferentes por parte do professor. 

Esta diferenciação fica mais visivel no complexo processo de avaliação. A 

'Ifabricação da exceléncia escolar" na escola primaria é para Perrenoud (1995a), 

decorrente das formas como a escola, no seu processo avaliativo, administra as 

desigualdades. São inúmeras as manifestações dessa fabricação na escola. Todavia, estão 

presentes de foma explícita ou implícita nas relações que perpassam o ensino. 

A fabricação, enquanto um construção social e cultural, 6 também artesanal. A 

organização escolar e, particularmente, o professor, como todo artesão, cria seus 

procedimentos avaliativos, alterando suas rotinas de elaboração de provas, de correção de 

erros, de passar tarefas para casa, enfim, de avaliar o rendimento dos alunos. 

Enraizada nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola, a "excelência", 

apesar de estar atrelada As negociações estabelecidas entre professor e aluno, decorre 

também das "regras " adotadas pela organização escolar. Nesse sentido, um olhar sobre o 

lugar que o erro ocupa no processo avaliativo poderá desvelar a substância das normas de 

excelência praticadas pela escola. 

O professor pode gerar desigualdades não sii por aquilo que faz, mas também pelo 

que não faz. Numa classe, nem todos os alunos recebem o mesmo tratamento pedagógico. 

E mesmo que recebam, em h ç ã o  de suas características pessoais, esse tratamento toma- 

se desigual para cada um. Para Perrenoud (1995 a), a desigualdade não se origina na 

vontade do professor em discriminar os alunos, mas do fato de ao ser colocado sozinho 

diante de um grupo numeroso de alunos não poderá tratar a todos uniformemente. As 

atenções, o tempo, os encorajamentos não serão equitativarnente divididos. 

Para o autor, a avaliação da escola primária é menos formal que a dos demais graus 

de ensino. Mas, em geral, o professor n8o avalia as atividades espontaneas do aluno. Este é 

avaliado em situações propostas pelo professor, dirigidas & media da turma. 

0 s  fundamentos teóricos, tratados ao longo desse capitulo, destacam a 

necessidade de um olhar mutidimensional para o erro do aluno. As abordagens utilizadas 

apontaram, não sb para a complexidade que envolve um estudo de erro no contexto 

escolar, mas também para as possibilidades de mudanças que poderão ser desencadeadas 

no âmbito do processo ensino-aprendizagem, a partir de novos olhares sobre o erro, 

esforço que deve ser investido quando se pensa numa ação pedagógica voltada para urna 

aprendizagem mais fecunda do aluno. 



C A P I T U L O  2 

Todos nds erramos, porém, 
cada qual o faz a seu niodo. 

Lich tenberg 

As posições teoricas fornecidas pelo capitulo anterior colocaram uma questão 

central para o encaminhamento metodologico: a reflexão do erro no contexto das 

mudanças que atingem o processo de ensino e de aprendizagem da matemática elementar. 

Realizar um estudo de erros no cotidiano escolar, privilegiando a dimensão 

pedagógica, requereu um olhar atento as situações concretas dos envolvidos com o ensino, 

sem perder de vista as inter-relações entre o institucional, o instnicional e o siicio-politico- 

cultural ( Andrei, 1995: 42). 

O ponto de partida para a trajetória metodologica foi a consideração da abordagem 

construtiva que coloca o erro como um conceito a ser analisado e problematizado, e n8o 

algo a ser evitado e apenas constatado, conceito natural do percurso de uma ciência, no 

caso, a matemática, um corpo de conhecimentos em permanente constnição. Não há 

conhecimento matemático que não tenha passado por erros antes de sua consolidação. 

Tratando-se da investigação de um fenômeno inerente ao processo de ensino- 

aprendizagem, não é facil conhecê-lo em sua essEncia. Necessitou-se de algumas 

mediações preliminares antes de estudá-lo no contexto da sala de aula. Uma delas foi levar 

em conta as transformações pelas quais passam as escolas da Rede Oficial do Estado de 

São Paulo. Outra, a clarificação, de como o erro do aluno é percebido, pelo coletivo 

docente, nesse contexto de mudança. 

Essa problemática, por si só, impôs ao pesquisador a busca de condições favoráveis 

a um processo reflexivo crítico capaz de gerar compromisso de mudança. Para tanto, 

necessitou mais de conhecimento do que atitude positiva, uma vez que o projeto, por 

direcionar-se a práxis docente, possivelmente, colocaria em questão posturas cristalizadas 

frente a s  novas perspectivas almejadas. Assim, o estudo suscitou o envolvimento de 

professores e alunos, sujeitos privilegiados nessa investigação, por estarem mais 

diretamente envolvidos com o erro. 
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O presente capítulo trata, pois, de descrever as decisões, os encaminhamentos e os 

passos percorridos para a consecução do estudo no contexto da escola escolhida para 

sediar a pesquisa. 

2.1- A Escola Investigada 

Para circunstanciar a pesquisa optou-se por uma escola pública da rede estadual, 

de porte medio, que comportasse as séries iniciais do ensino fundamental. A escola 

escolhida preencheu não só este requisito, como também ofereceu outras condições 

favorhveis ao aprofundamento do estudo. Localizada em um bairro de facil acesso, com 

características de bairro comercial e operário, representa uma das fortes expressões 

educacionais conquistada pela escola pública de Ribeirão PretolSP. ao longo de sua 

historia. 

Instalada na década de vinte, por iniciativa e doação de um expoente da economia 

cafeeira do inicio deste século, o prédio conserva, ate hoje, a arquitetura ecletica que 

marcou o período áureo do café e representou o gosto oficial do poderio econ6mico 

vigente. 

Edificada ao lado da principal praça do bairro e vizinhando com a Igreja local, 

acha-se inscrita na história da cidade como o terceiro Gmpo Escolar de Ribeirão Preto, 

provavelmente, um orgulho para a populacão da época, conforme se deduz pelo suntuoso 

quadro da primeira turma de fomandos, datado de 1927, ainda presente na entrada 

principal do prédio. 

Hoje, apresenta-se, como a caminho do resgate de uma autonomia que outrora lhe 

era peculiar, ou seja, a de fornecer, com o auxilio da comunidade local, uma sólida base 

educativa As crianças de 7 a 11 anos. Atualmente, com aproximadamente 1440 alunos, 

funcionando em dois turnos, distribui em seus amplos espaços 38 turmas, sendo 10 

turmas de 4as. séries. A escola conta com quadras de esportes, biblioteca, secretaria, sala 

de video, patio coberto, área ajardinada, constituindo-se num local bem equipado. 

Mesmo com a necessidade de alguns reparos, já iniciados em 1997, tais como, 

pintura, troca de pisos, o prédio não perdeu seu caráter arquitethico do período cafeeiro, 

mantendo suas maciças paredes, sem rachaduras, suas janelas altas que permitem uma 

ventilação natural e adequada ao clima quente de Ribeirão Preto. Essa construção antiga 

contrasta com o pós-modernismo da decoração de suas paredes. Paineis, cartazes, 

cantinhos, atualidades, enriquecimento, permitem ao observador a percepção da luz, da 
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transparência, visibilidade essa que ajuda a compor o ambiente. alegre e agradável onde a 

criança passa uma boa parte de sua infancia, desenvolvendo sua escolarização básica. 

Hoje, quase a totalidade dos alunos e oriunda do mesmo bairro, pertencendo a uma 

população de classe operha, média baixa. Entretanto, a partir de 1995, a reorganização 

da rede fisica escolar tem trazido um número significativo de alunos provenientes de 

outros bairros, o que parece ter acentuado mais a diversificação da população estudantil e 

colocado novas preocupações &s instâncias administrativa e pedagógica da esco1a. 

O corpo docente, predominantemente do sexo feminino, a maioria de meia-idade, 

está na escola há mais ou menos cinco anos. Somente quatro professoras, em vesperas de 

aposentadoria, são as mais antigas. 

Alem do pessoal técnico-administrativo oficial e do corpo docente necessário, a 

escola conta, ainda, com um psiciilogo e uma psicopedagoga, pagos pela APM, que ali é 

bastante atuante, demonstrando o prestígio que a escola conquistou junto a comunidade 

local. Só no ano de 1997 essa Associação realizou inúmeras festividades na escola: 

comemoração do Dia das Mães, dos Pais, da Criança, Festa do Sorvete, Gincana, Visitas, 

entre outras atividades extra-classes, com o objetivo de ampliar as oportunidades culturais 

dos alunos. 

O primeiro contato com a escola ocorreu no inicio do ano letivo de 1997, quando a 

diretora da escola, não só concordou com a pesquisa, como demonsbou uma postura 

aberta para a consecução da mesma. 

2.2- O Delineamento do Estudo 

Conjugar as linhas gerais do projeto inicial frente a realidade do contexto escolar 

apresentou-se como um grande desafio ao pesquisador. A construção do caminho para o 

alcance do objetivo almejado encontrou obstAculos de variadas ordens. Dentre eles, urna 

certa resistência dos docentes para aprofundar a discussáo sobre o erro do aluno, num 

momento de grande insatisfação com as novas propostas da poIitica educacional em 

relação B avaliação do aluno. 

Outra dificuldade foi a de consolidar um espaço pedagiigico coletivo para a 

reflexão do tema , elaborando e desenvolvendo com os professores projetos sobre os erros 

dos alunos. 

Em relação a primeira dificuldade, o fato de o erro ocupar um lugar quase que 

intocavel nos processos avaliativos desenvolvidos pela escola, desencadear uma discussão 



sobre ele provocoy inicialmente, uma inquietação enbe os professores, naquele momento, 

ansiosos e decepcionados com os novos critérios de aprovação/reprovação dos alunos 

definidos pela Secretaria Estadual de Educação através da Deliberação 1 1/96. 

Se por um lado, as novas concepções acerca da construção dos conhecimentos e 

todas as  mudanças ocorridas na sociedade e nas relacões de trabalho acabam por 

desesiabilizãr uma profissão, como diz, Perrenoud (1993 b), sedimentada, mais em ilusões 

do que em realidades; por outro, a política atual da educação, em seu projeto de 

democratização do ensino fundamental is camadas populares, tem causado inquietação na 

classe docente, no que se refere as medidas tomadas em relação a avaliação da 

aprendizagem, especialmente, a promoção automatica do aluno. 

No contexto da avaliação da aprendizagem escolar, nem sempre a vida pedagbgica 

da organização escolar está em sintonia sua vida administrativa. Inúmeros conflitos estão 

ali presentes. As reuniões, pautadas em tomo das novas orientações sobre avaliação, 

transformam-se em palco de controvérsias e manifestações das resistências dos 

professores, dando provas de que a veIha escola não morreu, mas esta apenas adaptando-se 

aos novos tempos. 

Nesta cadeia de transformações que coloca em questão uma serie de elementos 

fiageis da organização escolar, a avaliação tem se mostrado um elo resistente. A literatura 

brasileira tem criticado o caráter classificatorio e punitivo da avaliação da aprendizagem 

escolar. Especialmente os textos de Luckesi (1 995), bastante difundidos entre os docentes 

desde a década de 80, têm contribuído para a continuidade deste debate no interior da 

escola, e também desafiado o trabalho docente. Em suas falas, os professores têm afirmado 

que uma avaliação punitiva já não existe mais nas escolas. Para que insistir em algo que 

não so  conhecem, mas abominam? 

Em termos teóricos, o trabalho de formação continuada desenvoIvido em gestões 

anteriores construiu um discurso novo no ideário docente. Qual professor da Rede 

Estadual do Estado de São Paulo já náo assistira aquela famosa fita de video, em que o 

autor explica que: "avaliar não é verijicar" e outra, em que ele fala sobre "o erro como 

fonte de castigo e o erro como fonte de viriude" ? 

Entretanto, analisar e discutir essas premissas no cotidiano escolar, ainda têm sido 

um desafio para os pesquisadores. Como observa Perrenoud (1993a), partir para a 

discussão das faces cruéis e dos meandros que percorre a avaliaç8o e provocar um grito: 

"Nüo mexanr na minho avaliaçào! " E que as práticas de avaliação é que movem o sistema 

didatico e o sistema de ensino. 



Mexer-lhes sign$cu por em questão um conjunto de equilibrios frágeis e parece 

represenlar uma vontade de desestab ilizar a prálica pedagógica e o funcionamenro da 

escola. ( Perrenoud, 1993a: 173). 

Pensar em mudar as formas cristalizadas de avaliação não so provoca a mudança da 

escola mas cria um clima de incerteza, de inquietação entre os professores; e 

principalmente, de resistência a uma ouBa escola diferente daquela que conhecem. 

Abordar o erro cometido pelo aluno foi, inicialmente, entrar no polêmico terreno da 

avaliação, uma área quase que proibida a visitação externa. 

As dificuldades mencionadas decorreram, em iiltima instância, da não existência de 

um espírito investigativo entre os docentes e da ausência de um projeto pedagógico claro, 

o que fragiliza o questionamento do pedagógico e favorece a resistencia as mudanças. 

Oueo desafio foi em relaçáo ao agrupamento de professores por série. A existência 

de dois turnos de irabalho implicava, também uma diversidade de séries em cada turno, ou 

seja, no tumo da manhã havia turmas de la. a 4a. série, assim tambem no turno vespertino. 

Com isso, as professoras ficavam livres para escolher o horh-io da HTP (Horário de 

Trabalho Pedagógico) que mais lhes conviesse. 

O cumprimento desses horários pelas professoras não seguia uma rotina, podendo 

ser cumprido tanto no final das aulas matutinas, antes, portanto, do período vespertino, 

como no final do período vespertino. Essa rotatividade impedia criar um rimo de trabalho 

com as mesmas professoras, um espaço favorecedor de um estudo reflexivo, mesmo 

porque, apos cinco horas de aula, as professoras demonstravam cansaço para discutir 

questões mais serias. 

Na impossibilidade de alterar essa diversidade de escolha de horários de reunioes 

pedagogicas, optamos por escolher um período de HTP, em que estivessem, pelo menos 

algumas das professoras de 4%. skries. Esse fator conb-ibuiu para a delimitação do estudo 

no espaço da 4a. série, solução encontrada para criar uma rotina nas visitas. 

A escolha da 4a. série para a pesquisa deve-se, também, ao fato de esta série ser o 

ponto final da trajetbria percorrida pela criança nessa escola. A partir da 5a. série, ela vai 

buscar outro estabelecimento para dar continuidade a seus estudos. Consideramos esse um 

fator importante, pois, não só o aluno, mas a própria escola, coloca i prova a base 

desenvolvida nessa fase de escolarizaç80. 



A escola possuia dez turmas de 4a. série funcionando em turnos diferentes, a 

maioria delas regidas por uma professora, outras, com divisão de áreas de conhecimento e 

atuação de várias professoras na mesma turma. Para a escolha da turma, esse fator foi 

considerado, além do perfil da professora de matemática. 

Outra dificuldade que se fez presente desde o inicio de nossa pesquisa foi a 

delimitação do erro no seu espaço epistemo18gico. Era preciso decidir se ele seria 

abordado a partir de um determinado tema dentro do progama de Matemática, ou seria 

averiguado no decorrer da execução programatica da 4a. série. Optamos por trabalhar o 

erro nos conteúdos em andamento na programação regular. Para averiguar as condições de 

sua existência em determinado conteúdo programatico haveria necessidade de outro 

delineamento metodológico. 

Para adentrar na vida cotidiana da aula de matematica e entender o significado do 

erro para o professor e para o aluno na trama de suas relacões, foi necessario um periodo 

de reconhecimento de todo o contexto pedagbgico da escola investigada. 

Segundo RockweSl (1986), o trabalho de reflexão sobre a realidade escolar vai se 

constmindo por mediações e vai adquirindo sentido concreto nas categorias que exprimem 

urna certa visão te~r ica  geral, no caso, a concepção construtivista de erro e uma visão 

interpretativa e interativa da produção dos seus significados no contexto cultural da escola. 

A medida que o contorno do estudo tomava-se mais bem definido, surgiam novos 

desafios que suscitavam ampliação dos espaços de investigação e, consequentemente, 

novas modalidades de visitas. Dessa forma, durante todo o ano letivo de 1997, tive 

oportunidade de acompanhar as principais realizações ocorridas na escola, conhecendo 

mais de perto o ritmo e o esforço ali desenvolvidos na vida pedagógica e administrativa, 

tendo em vista o bom êxito escolar do aluno. 

Portanto, mediante um contato intensivo com os envolvidos com o processo 

pedagbgico, foi sendo delineado o percurso definitivo do estudo dentro das possibilidades 

oferecidas pelo contexqo escolar. Apesar de todos os percalços encontrados, o estudo 

definiu-se com e pelos professores adentrando por uma via etnográfica, que buscou 

privilegiar os aspectos qualitativos do objeto, tanto na coleta quanto na análise dos dados. 

2.2.1- Delimitando o Espaço Pedagbgico 

A delimitação do espaço de investigação do erro nao se deu aleatoriamente e de 

forma imediata. Ocorreu durante o periodo de reconhecimento das condições existentes no 



espaço pedagógico, ao participar das reuniões promovidas pela direção, das horas de 

atividades pedagógicas (HTPs) , participação nos Conselhos de Classe e dos contatos 

informais com os professores e coordenadora pedagógica. 

Uma primeira aproximação ao objeto de estudo fez-se por meio do coletivo 

docente, compreendido no estudo como o conjunto de professores, incluindo a 

coordenadora pedagógica, no momento em que estavam envolvidos com as decisões 

relativas a avaliação dos alunos, por ocasião da aplicação das provas de 4a. série pelo 

SARESP ( Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São ~ a u l o ) ~  . 

Esse encontro colocou-me em contato com o núcleo das atuais preocupações 

docentes em relação ao ensino de matemalica nas 4 s .  séries. Esses contatos preliminares 

foram valiosos para a consolidação das opçaes metodoliigicas do estudo. 

As observações iniciais mostraram a existência, na escoIa, de um clima aberto e 

transparente, mas resistente a avaliações externas. A equipe avaliativa, constituída pela 

direção da escola, pais, coordenadora pedagógica e professores, trabalhava de forma 

cooperativa, compartilhando suas ansiedades em reIação ao èxito da prova, considerada, 

por algumas professoras como estando 'Yora da realidade do aluno daquela escola ". 

Quatro das professoras de 4a. série alegaram, nessa ocasião, que a prova 

apresentava questões estranhas ks crianças. Pelo fato de estarem apenas iniciando a 4% 

série, os alunos ainda não haviam estudado alguns dos temas incluídos na provq conteúdos 

esses que seriam trabalhados no final do ano letivo, conforme a previsão programática da 

escola. Nessa ocasi80, o erro do aluno era conjecturado, pelas professoras presentes, como 

ausência de conhecimentos acumulativos de matemática. Para os pais, o erro cometido 

pelo filho causava ansiedade. Cinco pais que compunham a equipe avaliativa declararam 

estar preocupados com a pontuação a ser atribuida a seus filhos. 

Fazendo urna rápida análise da prova constatei, naquela oportunidade, que a mesma 

expressava uma concepção de Matemática como ciência em construção, requerendo do 

aluno, mais raciocínio lógico-matemático do que aquisição de informações, mais 

9 
. A implantação do Sisrema de Avaiiaçãa do Estado de São Paulo (SARESP) faz parte do 

programa defrnido pelo atual Governo Estadud para a recuperação do padrão de qualidade do 
ensino minisirado nas escolas da Rede Oficial do Estado de S3o Paulo. Visando aprimorar o ensino 
no Estado de São Paulo , uma de suas prioridades e verificar a eficiência do Sistema Escolar em 
termos de aprendmgem dos alunos, ao longo do ensino fundamental e médio, buscando criar uma 
"cultura avaliativa" que possa subsidiar a Secretaria de Educação nas tomadas de decisão quanto i 
Poiítica Educaciond do Estado. Os alunos são submetidos a uma avaliação externa dos conteúdos 
curriculares, definidos pela Secretaria da Educação, como essenciais 5 sua escolarùaçáo. 



estabelecimentos de relações e interpretações de gráficos e tabelas do que comprovação de 

conhecimentos memorizados. Era um retrato fiel do programa proposto peIa Secretaria de 

Educação por meio das Atividades Matemáticas (Ams), material amplamente divulgado e 

distribuido, já ha uma década e em vigència nas escolas da rede oficial do ensino estadual. 

Mediante essa constatação, procurei averiguar, entre as professoras presentes, 

como se dava a utilização das propostas de matemática na 4as. séries. Nem todas as 

util izavain. Das cinco presentes, apenas duas afinnarain trabalhar coin elas, porém, 

achavam dificil seguir a risca todas as atividades propostas. Um depoimento de uma 

professora nessa ocasião que teve um significado importante para a trajetória da pesquisa 

foi: Eu procuro sempre trabalhar de uma forma que o aluno não tenha medo de errar. 

Percebi que o trabalho daquela professora configurava-se como um espaço de 

possibilidades para uma reflexão sobre os erros dos alunos, ao fornecer indícios de uma 

visão de erro mais conshtiva e menos sentenciosa. Outro fator relevante para a escolha 

da professora foi também o fato de a mesma trabaihar apenas com Matemática e Ciências 

em duas turmas de 4a. série, o que facilitaria a investigação do erro na área especifica do 

conhecimento matematico. 

Ao término dos trabalhos, a equipe envolvida naquela avaliação mostrou-se 

insatisfeita com os resultados de 53% de acertos alcançados pelos alunos, ao compará-los 

com resultados obtidos em provas anteriores, em que o número de acertos atingira um 

percentual de 70%. Examinando as provas, constatei que os alunos que fizeram o rascunho 

acertaram mais as questões. Esse dado acabou transformando-se em uma das hipóteses 

para a equipe avaliadora justificar o mau desempenho do aluno. Os alunos poderiam ter 

ido mal na prova pela falta de rascunho. 

O desvelamento dessa suposição e, por extensão, do papel desempenhado pelo 

rascunho nas condições de produção do erro do aluno, fez-me visualizar a possibiIidade de 

analisar, nas provas realizadas, a natureza dos erros cometidos e, a partir deles, discutir 

com as professoras as origens dos mesmos. 

No entanto, de todas as provas examinadas, ao todo cento e setenta e três, o número 

de rascunhos encont~ados, alem de ser mínimo (20%), revelou ausência de erros nos 

cálculos registrados, atestando que os alunos dessa arnostragem dominavam bem as regras 

algorítmicas solicitadas pela prova. Isso apontava para a importância de, numa avaliação, o 

professor, na ausência dos rascunhos, conhecer o pensamento do aluno em relaç8o ao 

processo utilizado por ele na resolução das questaes. 



Uma terceira constatação, oriunda daquela avaliação e também relacionada ao 

cspaço do ensino-aprendizagem, foi a respeito das características das tarcfas. Na questão 

da lanchonete, os alunos acertaram mais. Por que essa questão foi mais significativa para o 

aluno ? Ou seja, a situaçáo problema usava fragmentos do cotidiano do aluno, ou sejam: 

calcular o preço de um sanduiche, de um sorvete, de um refrigerante. 

Esse dado mostrou a necessidade de conhecer os tipos de tarefas (problemas) que 

são colocados para esses alunos e ver se os erros ocorriam mais em tarefas 

descontextual izadas. Enfim, o desinteresse do aluno em realizar tarefas desvinculadas de 

seus contextos culturais poderia ser considerado como um fator importante na produção 

dos erros? 

Essas questões somente poderiam ser respondidas a partir de um acompanhamento 

e de uma observação mais direta do trabalho desenvolvido em sala de aula, apoiando-se 

em uma análise de cadernos, provas, exercícios, orais e escritos realizados pelo aluno. 

Enfim, colocava-se, naquele momento, a necessidade de se conhecer, não sb a 

trajetória percorrida pelo aluno, no seu processo de aprender, mas também o 

desenvolvimento do nabalho docente, especificamente no campo da matemhtica. 

Para esta tomada de decisáo necessitei de um maior reconhecimento da realidade 

escolar e particularmente das possibiIidades de acompanhamos o trabalho de sala de aula, 

sem invadir a privacidade da professora. Sentíamos que o projeto de trabalho deveria ser 

construido a partir das condições reais que a escola oferecia, ate porque, como informou a 

diretora, esse seria o primeiro trabalho de pesquisa desenvolvido na escola, envolvendo 

professor e aluno. 

Assim, os primeiros dados coletados no contexto observado auxiliaram na 

delimitação dos possíveis espaços de investigação do erro. Por não ter um plano fechado 

para realizar o trabalho de campo, as idéias, apenas delincadas anteriormente, foram 

ajustando-se ii realidade e h- caracteristicas da escola. 

2.2.2- As Horas de Trabalho Pedagógico 

Ainda na busca de melhor definição do espaço definitivo da investigação foram 

recolhidos inúmeros dados durante as reunides pedagógicas da escola, as HTPs ( Horas de 

Trabalho Pedagogico), Conselho de Classe e mesmo durante contatos informais efetivados 

com os professores durante intervalos de aulas. 
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2.23- O Erro ao Ideário Docente 

Durante a leitura do texto escolhido para leitura e discussão sobre os erros, uma 

Professora referindo-se ao parágrafo que acabava de ler disse, em tom descontmido, "olha 

nós aqui ", concordando com a seguinte afirmação do autor: 

"São muilos os que, ainda presos ir idéia de que seu papel é ensinar o acerto e 

coibir o errado, recusam-se a punir o aluno que erra, por não acreditarem que as 

punições déem bons resultados. Como conseqiiéncia, esses professores acabam 

paralizados sem conseguir elaborar urna nova conduta que pudesse representar um passo 

adiante no velho processo ". ( Op. cit. p. 12 ). 

Outra professora manifestou-se da seguinte forma em relação ao texto: 

"Ninguém mais drí uma repetição da palavra para a criança fazer. Entretan fo, há 

erros como, por exemplo: 'cuza ', 'dezenho ', 'passoca ', que por mais que se corrija no 

quadro, a criança ainda continua errando. Também na tab uada, os alunos continuam 

sempre errado. São erros dificeis de serem eliminados". 

A discussão sobre o erro, provocou muita polêmica em tomo do papel do professor 

no processo de avaliação do aluno e do papel atual da escola. Houve uma forte 

discordância do grupo em relação a ~ r m a ç ã o  do autor: "A punição aumenta a evasão ". 
Nessa discussão, foram ressaltadas as vantagens do ensino tradicional, no qual o 

professor ensinava e o aluno aprendia, em que os erros eram corrigidos pelo professor sem 

criar nenhum trauma nos alunos. 

"A escola corrigia as formas erradas e ensinava as cerfus". 

"Hoje os alunos náo querem saber de esrudar. Só querem saber de videogame ". 
"hrão sei onde vão chegar, pois se reprovarmos, os pais enfram com recurso, entoa 

não adianta nem dar o conceito D porque essa criança, mesmo sem saber vai ser 

aprovada ". . 



Nessas falas, as professoras alegavam que era muito dificil trabalhar com turmas 

numerosas e saber quais eram os erros de cada aluno. Outros depoimentos sobre a origem 

dos erros iam desvelando uma forte relação do erro com o fracasso escolar: 

"Quem mais erra são os alunos provenientes de famiilias que não se interessam 

pelos estudos dosfiII~os". 

"Os alunos erram porque n6o esf udam ". 

"As crianças que erram mais são as que têm problemas de ordem emocional 

fruzidos de casa". 

" A  siruução do ensino está mesmo um cáos. Com classes szcperlo fados (mais de 40 

ulunos) como vamos f ~ e r  para atender essas crianças que vêm de outras escolos e náo 

sobem nada ?" 

Outras hipóteses também surgiam sobre as origens dos erros dos alunos: 

"Os alunos erraram porque não fizeram rascunhos''. 

"Eu lenho alunos que estão na 40. série e não deveriam estar ali. Os alunos erram 

porque nüo têm pré-requisitos. Eu acho que só tem sentido a escola ~rabalhar o erro do 

aluno se for para mostrar &s professoras das siries nnter iores o que elas precisam ensinar 

para os alunos, para que eles não cheguem à da. série sem base''. 

Quando se discutiu as modalidades de tratamentos dos erros, as falas indicavam as 

dificuldades das professoras em organizar um ensino de apoio aos alunos com dificuldades 

e, ao mesmo tempo, deixavam evidentes quais as práticas corretivas legitimadas pela 

escola: 

"Que tipo de reforço temos que dar para esle aluno?". 

';Qcho que precisamos de uma especialista em reforço". 

"Mas eu faço a correção na classe, explicando na lama os erros dos alunos". 

"Acho que a recuperação só deveria se preocupar com português ". 
"Todos os dias os pais olham os cadernos das crianças para ver se a professora 

corrigiu os iarefos e assim. nósjicomos com uma sobrecarga de trabalho diário'' 



"Antigamente, os cadernos eram corrigidos em vermelho. Eu, por exemplo, linha 

meus cadernos, todos corrigidos assim e nunca fiquei rraumatizado por isso ". 

Ao lado de visões mais conservadoras, constatou-se a presença de um discurso 

novo. O erro foi também colocado como algo construtivo revelando um outro olhar 

docente para o aluno. 

"O que a escola deveria f c e r  era respeitar o modo de pensar da crianç~ ". 

"Digo para meus alunos não tereni medo de errar''. 

"Com tanta freqüência h escola é impossível que a criança n6o lenha aprendido 

nada". 

"Épreciso que o olmo aprenda bem a observar o erro': 

"Muitos alunos fazem errado no caderno e certo na lousa; aí eles mesmos 

descobrem porque erraram ". 

"No começo do ano ,os alunos chegam timidos. À medido que vão se tornando 

au~o-confiantes, vão tnmbdnt superando uma série de drficiildades em Matemática. 

Quando vão pegando confiança na escola, conseguem caminhar melhor". 

Nessa primeira aproximação ao objeto de estudo, observei que as professoraç 

possuiam algumas crenças preconceituosas em relação aos erros dos alunos alem de uma 

pratica corretiva conservadora. 

Assim, aliando essas falas a outros depoimentos informais que pude recolher em 

inúmeros contatos, principalmente com as professoras de 4a. série, o discurso docente 

sobre o erro do aluno mostrava-se contraditório. 

O que ficava mais evidente era uma concepção de erro como falta, "déficit ", erro 

como sinônimo de fracasso, um produto que precisa ser "apagado" da vida escolar, 

portanto um elemento indesejável. Em menor escala, o erro aparecia no discurso docente 

como elemento integrante do processo de conhecimento, algo construtivo que merecia 

maior atenção por parte do professor, suscitando um maior respeito ao aluno. 

A maioria das falas sinalizava para a existência de um processo avaliativo 

resistente as mudanças, em que o erro configurava-se como um forte elo da cadeia que 

alimenta urna vis30 fatalista de fracasso escolar. Apontava, ainda, para uma prhtica 

rotineira de erros, mais direcionada a constatar o fracasso do que o progresso do aluno. 0 s  



erros considerados "crônicos " eram justificados pelas condições de atraso escolar das 

crianças oriundas das precárias condições sócio-culturais das familias. 

O que mais pude constatar durante as discussões foi um intenso questionamento da 

função docente diante da não reprovação dos alunos e do papel da escola hoje. Esta 

indagação aparecia no discurso docente sob vários matizes. Algumas professoras reagiam 

com conformismo. Outras, com resistência. Algumas viam-se paralizadas, sem saber o que 

fazer para colocar em pratica novas teorias, outras expressavam resistência ao novo, 

apontando obstáculos insuperaveis. 

Falas, como as que transcrevemos a seguir, demonstravam a insatisfação docente 

em relação is medidas tomadas pela atual política educacional do Estado de São Paulo. 

"O sisfema quer que todo mundo passe, não importa se aprendeu ou não.Hoje, os 

pais entram com recurso contra a professora, por qualquer coisa. A professora podia 

reprovar o aluno sem condições de prosseguir na série seguinte. Hoje, se não aprovamos 

chega uma professora no fi do ano para dar recuperação com o orientação da 

Secrelaria e passa os alunos que nós havíamos decidido reprovar. Nbs é que passamos 

vergonlra. Ficamos desmoralizadas. Tiraram nossa autoridade ". 
"Hoje os alunos ~ ã o  se inieressam em fazer bem suas tarefus, pois sabem que não 

vão reprovar. Querem fazer tirdo depressa, e o que é pior, de qualquer jeiro ". 

Nas reuniões havia um grande esforço da coordenação pedagogica para desfazer as 

incompreensdes a respeito da promoção automática e da recuperação do aluno.Procurava, 

no entanto, explicar que avaliação não poderia ser punição nem indiferença ao aluno. Em 

seus depoimentos lembrava sempre que os professores passavam por um processo de 

conscientização que exigia muita reflexão sobre os problemas do ensino e da 

aprendizagem do aluno. 

"Este ano senti que as professoras começarum a se preocupar mais com o 

aproveitamento dos alunos. b que as novas orientações sobre a não reprovação dos 

alunos estão mexendo muiro com elos. As provas vão continuar a existir. As noras 

também.Só que os ol~cnoií não v60 reprovar mais. Acho que as professoras ainda nüo estão 

preparadas pura isso". 



"Nós si5 temos 5,596 de alzinos eni recuperação. Acho iima rara bem baixa, em 

relação a 1440 alunos, pois isro corresponde só n 80 críunças, unia parcela muifo 

pequena de frocusso escolar". 

No seu conjunto, os problemas levantados no itinerário descrito, além do fator 

tempo disponível para a conclusão da pesquisa, contribuiram para a decisão de centralizar 

a investigação no espaço da sala de aula, tomando como referência o cotidiano da aula de 

matemática de 4a. série sob a responsabilidade da professora que demonstrara uma 

postura constnitivista frente aos erros dos alunos. 

2.2.4-A Sala de Aula 

O 'Ifechamenro "do estudo no âmbito da sala de aula só ocorreu no inicio do mês de 

junho, portanto, após um bom período de exploraçgo das possibilidades de realizar uma 

investigação sobre os erros dos alunos. A intenção inicial era envolver os professores em 

projetos investigativos sobre os erros, o que se tomou inviavel pelas dificuldades ja 

comentadas. 

O cotidiano da sala de aula configurou-se como o ponto de referência para a 

compreensão do erro no movimento das relações, regularidades e contradições que ali 

ocorrem entre professor, alunos e conhecimento matemhtico. 

Compreender o erro do aluno nessa dimensão mais ampla, refletindo sobre o papel 

que ele cumpre no processo ensino-aprendizagem, implicou observá-lo no nucleo 

importante que a tradição didática tem conservado q w e  que intochvel no ensino de 

matemática - as praticas corretivas. 

O professor não gosta de tomar pública sua intimidade profissional, de abrir sua 

saia de aula para ser estudada. Por mais que o pesquisador explique que a intenção não é 

avaliar o trabalho docente, um estudo de erro dos alunos acaba provocando alguma 

suspeita por pane do professor. É que a matéria prima a ser analisada faz parte do 'pro 

intimo do professor ' e atenta contra a "imiolibilidude " do seu trabalho. Como o 

responsável oficial pela avaliação da aprendizagem, so a ele compete lidar com os erros de 

''seu5 " alunos. 

A escolha da turma de alunos tambkrn não se deu aleatoriamente. A professora 

escolhida, ao colocar-se a disposição, sugeriu que a pesquisa fosse desenvolvida na turma 

da 4a. G. Segundo ela, nessa classe havia vanos alunos oriundos de outras escolas e com 



muitas dificuldades em matemática e tambem porque gostaria que a pesquisa contribuisse 

para diagnosticar aç dificuldades de algumas crianças, consideradas dificeis por ela. 

Estabelecidas as negociações com a professora e coordenadora, foi iniciado o 

trabalho de observação de sala de aula. Ficou acertado que acompanharia todo o trabalho 

desenvolvido pela professora no ensino de matemática na turma indicada por ela, 

assistindo suas aulas, analisando os erros contidos nos cadernos, nas provas dos alunos, 

etc. Estaria, ainda, em contato permanente com a professora para conhecer seu 

pensamento em relação ao ensino de matemhtica, aos alunos, ao programa , enh , sobre 

todo o contexto que envolvesse a produção do erro. 

Assim, os principais sujeitos da pesquisa foram a professora de Matemática da 4a. 

skrie G e o grupo de alunos que compunha a turma, sendo que apenas os alunos apontados 

pela professora participaram mais diretamente do trabalho investigativo. 

De forma indireta, a coordenadora pedagógica, a diretora e os professores, de modo 

geral tiveram participaçiio na pesquisa, quer seja fornecendo dados ou dando depoimentos 

nas reuniões. 

2.3- Tbcnicas Utilizadas 

No intuito de buscar a forma de expressão do erro no processo de construção do 

conhecimento na sala de aula, a pesquisa valeu-se de tkcnicas como a observação, 

entrevistas e análise documental para a coleta de dados. 

As observações variaram desde aquelas destinadas à apreensão das comunicações 

docentes ocorridas nas reuniões pedagógicas, nos Conselhos de Classe, ate as localizadas 

no espaço da sala. 

As primeiras, mais informais, durante as reuniões propostas pela direção, tarnbem 

nas reuniões pedagógicas, sessões de HTPs, voltadas para a formação continuada dos 

docentes e nos Conselhos de Classe, em que de forma indireta, o erro do aluno era 

discutido como sinônimo de mau êxito, enfim, de fracasso escolar. 

As mais intensivas e estruturadas foram realizadas no desenrolar das aulas de 

matemática. O objetivo era registrar o processo de a professora tratar os erros dos alunos. 

Os focos de observação privilegiaram itens como : as modalidades de correção, os tipos de 

atividades, os critkrios de escolha dos alunos para efetuar a correção, a participação do 

grupo-classe, as  modalidades de intervenções feitas pela professora, os tipos de erros 
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se a Relatórios de Avaliação, Plano Diretor da Escola e Deliberaçoes Oficiais sobre 

avaliação da aprendizagem, documentos estes, colocados a disposição da pesquisadora 

pela direção da escola e coordenação pedagógica . 

As entrevistas, em sua maioria, mais informais foram realizadas com a finalidade 

de complementar as observações de aulas. Eram, em geral, feitas rapidamente ( cinco a 

dez minutos ) pois a professora dirigia-se a outra turma para completar sua carga horaria. 

Foram também realizadas entrevistas semi-estruturadas com a professora, diretora e 

coordenadora, para o esciarecimento de dúvidas, ampliação das informações sobre ações 

pedasógicas desenvolvidas pela escola e voltadas a aprendizagem dos alunos ( Anexo 2 ). 

Das entrevistas realizadas, foram gravadas apenas três, num total de 3 horas de 

gravações. A professora da sala investigada não concordou que se gravasse seus 

depoimentos, alegando sentir-se inibida para falar com a presença do aparelho. Sugeriu 

que eu fizesse as anotações. Essas anotações, depois de organizadas, retomaram a ela para 

as devidas revisões (Anexo 3).  

Uma terceira modalidade de entrevista foi realizada durante o estudo, considerada 

como entrevista ciinica, por seguir tkcnicas semelhantes is utilizadas nas pesquisas 

psicogenéticas, para conhecer o pensamento espontâneo da criança. Essa técnica foi 

utilizada no sub-grupo de alunos, considerados fracos peIa professora, durante as I0 

sessões especiais realizadas no periodo de outubro a novembro de 1997. As mesmas 

foram gravadas e, suas transcrições, catalogadas por datas ( Anexo 4). 

As sessões eram realizadas no horario normal das aulas de Matematica. Os alunos, 

depois de receberem as instmçdes das tarefas do dia, dirigiam-se com a pesquisadora a 

saIa de video, cedida pela coordenadora. O objetivo era conhecer as opiniões e os pontos 

de vista dos alunos sobre os erros, localizando suas origens, bem como identificar as 

principais dificuldades dos temas abordados. O tema central das atividades desenvolvidas 

neste periodo foi o de niimeros racionais: leitura e escrita nas formas fracionárias e 

decimais, operações com números racionais, conteúdo mais trabalhado pela professora 

naquele periodo. Durante a execução das tarefas os alunos expunham as dificuldades 

encontradas nas tarefas, ocasiões em que eram gravadas as respostas que davam $5 

perguntas da pesquisadora, alem dos comenthrios que faziam sobre os erros e sobre os 

relacionamentos que mantinham com a matemática e com a professora e os colegas a 

respeito da matemática. 



2.4- AnBlise dos Dados 

0 s  dados, na sua maior parte, constituiram-se nos depoimentos da professora, 

coordenadora, dos alunos, dos "relatos de aulas" (Anexol), das transcrições das 

gravações das sessões de estudos com os alunos (Anexo 4), além de fotocbpias de provas e 

de fragmentos-de cadernos dos alunos, notas informais de observações. 

Numa fase anterior, ao início da analise propriamente dita, os relatos de aula foram 

sintetizados, dando prioridade a dialogos mais signif cativos para o estudo. Uma primeira 

leitura dos relatos, transcrições de entrevistas e notas de observações permitiu a 

reconstituição dos domínios pertinentes a reflexão, os quais foram, numa segunda leitura, 

identificados e assinalados com marcadores coloridos, utilizando cores diferentes para 

cada domínio. Esta classificação facilitou a localização e o agrupamento das falas e 

depoimentos dispersos no universo dos dados coletados. Com isto, foi possível agnipar os 

dados em cinco categorias em torno do eixo temático : ')ráticas corretivos", conforme 

aparece no Cap.3. 

Um segundo nivel de análise foi necessário para a elaboração do Cap.4, desta vez, 

estabelecendo um confronto entre a analise j a  elaborada e os fundamentos teóricos 

levantados no Cap. 1, atividade que necessitou de varias leituras complementares, tendo em 

vista o fornecimento de suportes para a discussão, clarificação e interpretação dos 

"achados " que foram emergindo do estudo. 

2.5- Validação 

Para ser significativo, um estudo deve proporcionar um novo ponto de vista e uma 

compreensão mais profunda do tema em questão. Neste sentido, o trabalho buscou 

repensar o lugar ocupado peIo erro no ensino da matematica elementar, possibilitando, 

com isso, uma discussão do seu estatuto, a partir de como ele está inserido nas prhticas 

docentes. Também, apontou saidas para possíveis mudanças nas formas de interpretar e 

tratar os erros dos alunos, visando, assim, a contribuir para uma participação mais 

construtiva do professor no processo de ensino-aprendizagem de matemática . 



O ERRO NA SALA DE AULA 

O objetivo do presente capitulo é buscar urna primeira aproximação ao objeto de 

estudo descrevendo, e analisando, as regularidades e contradições encontradas nas 

condições de existência do erro no contexto das aulas de matemática de urna 4a. série do 

ensino íundamental. Para isso, foi necessário consbuir uma rorma organizaiiva apropriada 

para que as vozes dos sujeitos envolvidos com o erro na sala de aula fornecessem as 

reíerencias Fundamentais para a compreensão do objeto. Assim, os extratos descrilivos que 

compõem este capitulo privilegiam os diferentes diálogos desenvolvidos e registrados ao 

longo da pesquisa e aqui agrupados em tomo de cinco categorias relativas A correção de 

erros: contexto, caracteristicas, participação dos alunos, intervenções da professora e 

obsentação. 

Tratando-se de um fenômeno inerente ao processo de ensino-aprendizagem, não e 

facil conhecê-lo em sua essência, dada a multiplicidade de relações que perpassa o 

conhecimento trabalhado na sala de aula. No bojo dessas relaçGes, o erro baz consigo o 

prhprio significado do processo avaliativo da aprendizagem escolar, não podendo, 

portanto, ser analisado longe desse componente escolar, o que exige, também compreendê- 

lo a partir das novas políticas de avaliação em vigor nas escolas públicas do Estado de São 

Paulo. 

Por que pesquisar o erro na sala de aula? A opção por este espaço, deve-se, 

portanto, pela oportunidade que o mesmo oferece a observação do intenso movimento de 

relações que ai ocorre entre professor, aluno e conhecimento, no processo de produção e 

superação dos erros. Ao dirigir o foco do estudo para a saia de aula, considerou-se que o 

erro e o mais antigo elemento arraigado ao processo de ensino. 

O professor, ao avaliar seus alunos, certifica-se de seu progresso quando avaIia os 

erros por eles cometidos. Todavia, considerar o erro do aluno, como indicador de seu 

progresso escolar, não 6 fão simples quanto parece. Se ror apenas para verificar o 

resultado, ou seja, para constatar, sumariamente, o nível do desempenho do aluno, em 



temos de certo ou errado, não é preciso refletir muito para fazer isto. Em matematica, 

basta ter um gabarito, assinalar as respostas erradas e depois contabiIizA-Ias, ou seja, 

descontar pontos. Essa é uma prática ainda "naturalizada " no ensino de matemática de 

muitas escolas brasileiras. 

Entretanto, quando se pensa no erro, de um ponto de vista mais amplo, há toda uma 

complexidade a ser compreendida e ultrapassada na bajetoria de sua "desnaturali=açãu ". 
Uma das vias possiveis e refletir sobre as condições de existência do erro no seu 

"l~abitat", no espaço mais concreto que a escola oferece para a constnição do 

conhecimento: a sala de aula. 

Os estudos de sala de aula, desenvolvidos pela Nova Sociologia da Educação a 

partir da ddcada de 80, despontam como um campo relevante de pesquisa e essencialmente 

valioso para a compreensão da complexidade do processo de ensinar e aprender. 

No Brasil, estudos significativos de sala de aula têm possibilitado aos educadores 

maior visibilidade do fenômeno do ensino, implicando novas dimensões formativas e em 

perspectivas consideráveis de mudanças de práticas pedagógicas 

Os iniimeros trabalhos desenvolvidos por Andre desde a década de 70 têm 

mostrado a importância da pesquisa no cotidiano escolar, especialmente dos estudos de 

sala de auIa, enquanto contribuições para a melhoria das prhticas pedagógicas, da didática 

e da formação docente ( 1995) . 

Segundo Penin (1994: 126 ) a aula, enquanto espaço de conhecimento e lugar de 

cultura, possibilita ao pesquisador apreender o processo educativo vivido por seus 

principais participantes: professor e aluno. 

Ao considerar o erro como estratégia didática construtiva levantou-se a hipótese de 

que a passagem de uma visão condutivista, em que o erro é avaliado como produto, para 

uma visão construiivista na qual ele t avaliado no processo, apresenta-se como uma 

possibilidade para a mudança do ensino. 

Em geral, o professor tende a agir sobre o erro orientado por uma perspectiva 

essencialmente empirista, isto é, sobretudo corretiva. Esta "postura corretiva" por parte 

do professor, considerando o erro como uma incapacidade do aluno pode ser substituída 

por uma ''ppostlrr~ construtiva" em que se da mais importancia aos procedimentos que aos 

resultados, em que o erro passa ser problematizado, sob viirias dimensões e focalizado em 

sua gênese . 
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apenas dez relatos foram significativos para o estudo, por se tratar de descrições de 

"práticas corretivas ", considerado um núcleo significativo para o estudo pretendido. 

Percebido como um espaço dinãmico para se trabalhar o erro, o momento da 

"correçGo das tarefas" configurou-se, não só como um espaço abrangente para o 

pesquisador, pela possibilidade de visualizaç30 do "estatufo do erro " vigente na pratica 

pedagógica de matemática, como também se constituiu em núcleo gerador das categorias 

analiticas, norteadoras da descrição e interpretação inicial dos dados. 

3.1 - O Contexto da Correção de Erros 

As aulas de matematica da 4a. série G da escola pesquisada eram dadas quatro 

vezes na semana , das 13 is 14: 40 horas, numa ampla sala favorecida pela luminosidade 

naturaI e pelo microclima fornecido pelas frondosas árvores que circundavam toda a área 

construida. 0s alunos, acompanhados pela professora, desde o momento da organização 

da fila no patio, até tomarem seus lugares na sala de aula, constituíam um "grupo- 

clusse"formado por 35 alunos, onde 60% deles eram meninos. A maioria, proveniente da 

classe média baixa, e um número menor, de ematos econ6micos mais baixos. 

No inicio da aula, a professora conferia as presenças, chamando cada um dos 

alunos pelo nome . Era uma "chamada personalizada", pois alem de olhar para cada 

aluno, comunicava-se com alguns a respeito dos colegas ausentes. No decorrer das aulas, 

a forma de comunicar-se com os alunos era diferenciada. Quando se dirigia ao ''grupo- 

clusse ", usava a expressão "crionças", que parecia agradar a todos. Na comunicação 

individualizada, os alunos de sexo masculino eram chamados pelo sobrenome e as 

meninas, pelo primeiro nome. 

Havia um clima bem positivo na aula, em que os alunos acatavam as ordens da 

professora, com respeito e confiança. Este clima perdurava no decorrer da aula, em que a 

animação da professora tocava os alunos, deixando-os envolvidos na tarefas. No entanto, 

esse ambiente "conwutivo" que animava as  aulas contrastava com as formas não 

democraticas da organização espaciaI da sa1a.A~ carteiras, apesar de individuais e 

moveis, estavam organizadas em cinco filas unitárias. Os alunos ocupavam um lugar fixo, 

determinado no início do ano pela professora, mas havia alunos, de menor altura, 

ocupando os ÚItimos lugares da sala. Nesta organização espacial da sala de aula, o lugar 

costumeiramante ocupado pela professora era A frente dos alunos. 



Alem das carteiras, a sala dispunha de mesa e cadeira do professor, um armário e 

quadro de cor verde. Nas paredes não havia cartazes ou trabalhos de alunos, o que também 

contrastava com as paredes dos corredores e entrada da escola, decorados com belos 

cartazes confeccionados pelos professores de educação artistica. A sala de aula mantinha- 

se sempre limpa e os móveis apresentavam-se em bom estado de conservação. 

Os temas das aulas seguiam um programa oficializado pela escola e inspirado na 

proposta cunicular de Matemática elaborada pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo. Para trabalhar o programa, os professores poderiam utilizar, ou não, os 

materiais fornecidos pela Secretaria. Aiguns professores não os utiIizavam, por acharem 

difícil de traballhar com os alunos, preferindo adotar os livros didáticos distribuidos pelo 

MEC . 
A proposta, elaborada há cerca de dez anos, orientava-se por uma abordagem 

constnitivista de matemática, de base piagetiana. 0 s  conteúdos articulavam-se em tomo de 

eixos nucleares da matemática: números, medidas e geometria. A orientação metodológica 

trazia implícita a constmção de urna matemática viva, em que o aluno é desafiado com 

situações problemas que exigiam, mais comprensão e raciocinio do que rnemorização de 

regras e exercitação. 

O fato de a proposta chegar facilitada as mãos da professora, por uma publicação 

intitulada AMS ( Atividades Matematicas) contendo, além de folhas avulsas de atividades 

para os alunos, orientações metodológicas de como trabalhar, vinha sendo utilizada como 

uma espécie de "manual didático", Único material oficializado para as aulas de 

matemhtica, fator que alterava o significado inicial de "proposta ". 

Na maioria das aulas observadas, os alunos utilizavam folhas destacadas dos blocos 

impressos das Ams, guardados no armário da sala. (Anexo 5 ) .  

Em cada aula, a professora distribuis a folha relativa ao tema a ser abordado. Em 

geral, as atividades propostas eram copiadas no caderno de matemática. Algumas tarefas 

eram feitas no próprio material impresso e, em alguns casos, em que apareciam figuras, 

estas eram recortadas e coladas nos cadernos pelas crianças. "Pintur" e "colar" eram 

atividades que agradavam muito aos alunos. Em relação a utilizaçilo desse material, a 

professora não escondia as diEculdades enfrentadas: 

Nüo é fácil ~ r a  balhar com as Ams. Há três anos eu esr udo e urilizo as A ms 

mas ainda sei muiro pouco sobre elas-e preciso saber mais. 



Considerava um material excelente; em pnmeiro lugar, por não apresentar uma 

forma rigida de tratar o programa, estando organizado em forma de espiraI, onde os temas 

não se apresentam isolados, vão incorporando-se a outros, num movimento crescente, que 

dá a idéia de construçâo:Em segundo, como ela mesmo observou , trabalhar com as Ams 

era diferente de trabalhar com o ensino de modo tradicional. 

Muda tudo, diz ela. O que é dferente nas Ams, é que iodo conteúdo vai aparecendo 

novamente durante o ano, as atividades reiornam de uma forma diferente. Então, a 

criança percebe que ela já viu aquele conteúdo e vai aprender outra coisa sobre ele. Unra 

a! ividade complementa a outra. 

Para ela, apesar de muito "cansativo", era compensador trabalhar com as Arns, 

porque as crianças aprendiam gradativamente os conceitos. Porem, a maior dificuldade era 

com relação ao material sugerido pela proposta. No entanto, deixava claro que gostava de 

trabalhar do jeito que era proposto, porque ia ao encontro de suas experiências anteriores: 

uso de barbantes, fita métrica, caixas de cartolina etc. 

Eu gosto de rrabolhor com sucotas. É cansativo. mas vale a pena. Eu gosro que os 

crianças peguem o material, explore-o. Cada um com seu maceriai. Por exemplo, jornais 

que usamos para medir áreas. 

Para a professora, roda "criança é capaz de aprender matemática", desde que 

aprenda no "concreto ", referindo-se ao uso dos materiais utiIizados no ensino. Conta que, 

em 1986, antes mesmo de conhecer a nova proposta curricular de matemática do Estado de 

São Paulo, já estimulava o aluno a raciocinar por meio de materiais concretos. 

hraguela kpoca, a escola não possuia mureriais como fêm hoje, mas eu levava 

materiais de sucatas:grãos, bloquinhos de madeira, barbante, figurinhas, bolinhas etc. ( . .) 
parece que esiou vendo meus alunos, sentados no chão, tentando agrupar, selecionar, ... 
enjim, trabalhar os problemas que eu colocava para eles resolverem com os materiais 

concretos. 

As queixas da professora em relação As dificuldades de uso de materiais 

diversificados na sala de aula diziam respeito a limpeza da sala. Segundo ela, havia muitas 
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Nas provas, realizadas a cada bimestre, os erros eram corrigidos de forma 

fradicional e identificados com " xis" ( para respostas erradas ) , ou com "C" (para 

respostas certas). Notou-se poucos indícios de correção dos procedimentos utilizados 

pelos alunos. As marcas de correção, na sua maioria, fixavam-se nas respostas. As 

observações, registradas ao lado dos erros, referiam-se, de um modo geral, a 'yalra de 

atenção " e a "Jalta de interesse " do aluno. 0 s  conceitos, ótimos e bons, eram escritos 

por extenso, seguidos da palavra "Parabéns". Os demais, raríssimas vezes eram 

registrados. Em geral, eram substituídos pela recomendação: ''Preslar mais afenção " . 
Após a correção feita pela professora, as provas eram sempre devolvidas aos alunos 

para serem "copiadas" nos caderno. O objetivo dessa estratégia foi colocado pela 

professora nos seguintes termos: 

É inrportunie que u crianço se autocorrija. Costumo pedir paro os olunos copiarem 

a prova no caderno, fazendo sua autocorreçâo. Com esta atividade os alunos descobrem o 

que erraram. Eles cosrumam também consultar seus colegas por telcfune para dar conta 

dessa atividade. 

Para a professora, a hora da correção na lousa, alem de ser o principal momento da 

aula, era seguro e urna 'yorma democrática" para se trabalhar o erro do aluno. As 

correções iniciavam-se, normalmente, dentro de um rimo de regularidade. Anunciadq no 

inicio das aulas, quando se tratava de tarefa feita em casa ou, após a maioria da classe te-la 

completado, quando se tratava de tarefa da aula, um aluno era designado para ir a lousa, 

sem levar o caderno. Antes de resolver a tarefa, outro aluno, tambim escolhido pela 

professora lia , em voz alta, o texto de apresentação da mesma. As indicações davam-se 

das seguintes formas: 

Quem nãofez? Porque você não fez? Não sabia?" Consultando o diirio de classe 

dizia: Enlüo,vemonÚmero 17paraoquudro(Relatol).Eníão, vemoViniciusnalousa. >: 

Na maioria das correções observadas, apenas um aluno era chamado para cada 

tarefa. Raras vezes foram chamados vários alunos para resolver a mesma tarefa, ocasiões 

em que os diferentes procedimentos, utilizados pelos alunos para chegarem 9s respostas, 

eram valorizados e enfatizados pela professora . 
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O acompanhamento das práticas corretivas foi revelando, ao longo das observações 

das aulas, que o erro pode ser trabalhado de forma dinâmica, pelo fato de provocar uma 

multiplicidades de dialogos: da professora com o aluno, da professora com a matematica, 

do aluno com a matematica, diálogo do aluno com o aluno. 

Da tentativa de compreender como os sujeitos desses diálogos interagiam com o 

erro nas situações trabalhadas na sala de aula, foram emergindo inúmeras questões que , 

além de direcionarem melhor as observações, favoreceram a organização dos dados e 

ajudaram na definição das categorias que estão sendo analisadas. 

Uma dessas questões era saber por que os erros eram tratados de forma tão 

generalizada, em inúmeras situações de correção. As observações foram mostrando que, 

quando apenas um aluno dirigia-se ao quadro, a reconstnição da experiència dos demais 

era limitada. O dialogo da professora, e mesmo do aluno, em tomo da matematica 

concentrava-se no acerto. As dúvidas ou dificuldades do grupo-classe nem sempre se 

revelavam na situação. Não era possível, por exemplo, saber se todos os alunos haviam 

percebido suas próprias contradições em relação aos acertos enfatizados. 

3.3 - Participação dos Alunos nas Correções 

Como os alunos participavam da correção? Quem era o aluno que ia a lousa? Quais 

eram os critérios utilizados para a escolha? 

O aluno que ia a lousa era, geralmente, o "bom aluno", aquele que terminava 

antes a tarefa, ou que estava mais confiante naquilo que tinha feito e, por estar em 

melhores condições de explica-la, oferecia-se voluntariamente para ir resolvê-la, ou era 

designado pela professora. Em geral, eram meninos que ocupavam as primeiras carteiras 

da fila. Essa evidência podia ser constatada em ocasiaes que os alunos desincumbiam-se 

rapidamente da correção no quadro, sem nenhuma intervenção da professora. Por não 

apresentar erros, o aluno não desempenhava um papel de "corretor" de erros, mas o de 

"apresentador " das forrnas corretas. 

Na sala, havia crianças com bom domínio do conteúdo programatico. A maioria 

deles, alunos que haviam cursado as séries anteriores nessa mesma escola. A professora 

referia-se a eles com orgulho, ressaltando seus progresssos. Numa das aulas pediu para o 

Thiago dizer qual era a raiz quadrada de 4,9,25 .... foi ate 100, e depois observou: 



Ele sabe o qtte é 'raiz quadrada ' apesar de aindu estar na -lu. série. Alguns sabent 

(ité achar a rui; qrladrada de niímeros maiores. Nem eu me lembro mais. 

Perguntei como eles sabiam disso, se ela havia ensinado. A profcssora informou- 

me O seguinte: 

Uni pouco, vão aprendendo aqui, dedzindo dos problemas que resolveni. A4as 

alguns aprofundurti isso eni casa com os irmãos. 

Tambem eram os " a l ~ n o a ~ r i e s  " que vinham demonstrar a pesquisadora, a pedido 

da professora, como sabiam usar cometamente os instrumentos de medida: rkgua, fita 

rnetrica etc, apresentando, bons conhecimentos de medidas. Para esses, o erro era uma 

obstáculo provisório, possível de ser superado com ou sem ajuda. Gostavam da 

matematica e ficavam inquietos, até inconformados, quando erravam. Seus erros eram 

menos visiveis. Demonstravam persistência na busca de respostas. Tanto no quadro, como 

nas carteiras, faziam virias tentativas para enconirar respostas certas e seguirem as "as 

regras do jogo". ' I  

Constatou-se, nestas ocasiões em que o aluno bem sucedido ia ao quadro, formas 

de intervenções muito restritas por parte da professora, restringindo-se is retificaçoes dos 

procedimentos utilizados, sem maiores questionamentos sobre os erros. Observe a 

descrição de uma das correções. Tratava-se da Atividade 110.45 (Anexo 51, intitulada: "Os 

Quatro Problemas ", cujo objetivo era aplicar conceitos de área e perímetro em situações- 

problcrna. 

Uma pessoa deseja conprar um terreilo de 12m de fienre por 28 m de fundo. O 

dono do ferrena deseja vendé-10 por R$ 20.000,00 o rnetro qmdrado. Qual é enlão, o 

preço que a pessoa deverá pagar pelo ferreno? 

Prestem otençco que o Vinícius vai desenhar. O aluno desenha um retângulo e 

coloca as medidas da altura e da largura. Houve uma certa confusão em relação ao 

desenho que o aluno fez no quadro. Ele havia desenhado o retjngulo "'deitadr;i " ( base 

" . A aula e considerada por Brousseau, assim como para ouixos autores, como um jogo de regras. 



maior que a altura). A professora pediu para apagar e desenhar de outro jeito: o "retângulo 

de pé ", ou seja, a aItura maior que a base. Em seguida vai fazendo os seguintes cakulos: 

A professora Iê novamente o problema com voz bem clara e pergunta a classe: "O 

que ele achou?" Alguém responde: A áreaA professora disse: Agora eu quero saber em 

quanto vaificar este ferreno. Imediatamente o aluno que esta na lousa inicia a seguinte 

operação: 

O aluno parou um pouco para pensar , parecia ter dúvidas sobre o que fazer com os 

zeros e a Professora disse: Não é mais fúcil colocar o 336 em cima? 

O aluno apagou o que havia feito, escreveu na ordem sugerida pela professora e 

acabou efetuando a multiplicação corretamente. 

Professora: Agora coloque a resposta. 

E o aluno escreveu: R: O terreno vai custar R$672.000,00. 

Professora: Quem acertou? ( dirigindo-se a classe) . Quem achou dijicil? 

Um aluno levantou a mão. 

Professora: Você não fei o desenho, porisso é que não compreendeu. 

E, voltando-se a classe diz: Vocês todos acertaram? Legal! 



A amostra evidencia que os diálogos ocorridos na sala. de aula nem sempre são 

orientados para a problematização do erro. E o aluno que está no quadro quem vai 

confrontar-se, mais diretamente, com a situação problernatica. O fato de ter uma 

participação mais ativa na correção leva-o a perceber melhor os erros cometidos. Para os 

demais, a participação k menos ativa, As vêzes, nula. A professora, por náo ter o controle 

total do grupo, não consegue visualtzar se a classe constatou, ou não, os erros. E, com isto, 

há urna relativização em tomo do erro que leva a professora a afirmar: 

Se quinze alunos acerram, jú está bom. Nem rodas essas crianças v60 ser 

doutores. ... Quem sabe algumas delas não vão ser pedreiros, marceneiros ... Quem sabe se 

eles não vão u.wr as merragens que eu dei . 

A ausência de uma discussão de possiveis erros apresentados pela classe 

enfraquece o alcance do objetivo da tarefa, no caso, aplicar "noções" de perimetro e de 

área. Possivelmente, essas noções já haviam sido assimiladas pelo aluno que fazia a tarefa 

no quadro. Mas não, ainda, para os que faziam suas correções nos cadernos. Permaneciam 

dúvidas sobre a natureza de seus erros. Uma hipótese levantada inicialmente era a de que a 

organização em filas unitárias limitava a participação dos aIunos, por falta de interações 

com os colegas. No "Relafo 3"  , apresentado a seguir, os alunos foram organizados em 

duplas para a execução da Atividade 110.47: "Discutindo Problemas" (Anexo 5). 

Na Casa da Economia , a oferta da Semana são relógios com pulseiras coloridas 

que podem ser trotadas. Na t abe l~  se !é: 

1 relogio com 2 pulseiras - R% 240,OO 

. 1 relógio com 3 puIseiras - R$260,00 
1 relogio com 4 pulseiras - R% 280,OO 

Qual o preço do relógio e de cada pulseira ? 

Professora: Com esse problema só vem uma pergunia que 6 : Qual o preço do 

relbgio e de cada pulseira? 

E1 éo : É só dividir o preço pelas pulseiras. 

Outro a1 uno: Professora, eu paguei 70 paus pelo meu relógio. 



Professora: Eu quero saber o preço desles. 

Quando acabam de copiar a professora diz, passando entre as filas duplas: 

Podem fazer trunquilos, não precisani correr não. Leiam bem o probleminha que 

vocês conseguem! Tem gente que fuz isto de cabeça. Observem bem a tabela: quanto 

cusfarn dois, quanto custam três, quanfo custam quatro. 

Passados alguns minutos, chama um aluno no quadro. 

Professora: Todos oll~ando aqui e observem, bem observado, esta tabela. 

Aluno A : ( que esta no quadro) Opreço dapulseira é 20. Depois eu 

peguei e ... e.. ..fiz a prova reol. 

Aluno B ( que foi ao quadro ajudar o colega a pedido da professora): 

Cada um esfci oumenfando 20 reais. Aqui eu pego 20 x 2. 

Aluno I : Já entendi. Agora 6 que ett pensei nisso. 

Professora : ( chamando um terceiro aluno) Pimenta, vem RKplicar o que ele fez. 

Aluno C : Aqui são duas pulseiras. 

Os três alunos estão no quadro, porém, ate o momento, não tinham chegado ao 

resultado e os raciocinios apresentados pareciam estranhos para o restante da classe . Um 

quarto aluno diz: Eu estava pensando qtie tem de rirar os zeros! 

Professora: Mais uma chance! 

Um quinto aluno vai tam bem ao quadro e faz : 

Aluno B: Mas na tabela, eu tenho de ver a dferença que vai aumentando em cada 

linha. 

Professora: Vocês fêm que observar bem a tabela. 

Aluno A: Eujá tinha falado que oprcço dapulseira é 20 reuis. 

Professora: E o preço do relógio? 

Aluno C:  E só dividir. Pego 240 e divide por 2. 

AI uno A : Não é não, professora. Tem que tirar o preço das pulseiras.É Q 

prova real. 



Professora: Então, faz ai a continha . 

O aluno fez : 

Professora: Então quanto cusfa um relógio e quanto custa urna pulseira? 

Muno A: O relúgio custa 200 reais e apulseira custa 20 reais. 

Professora: Parabéns e salva de palmas! 

Nesta atividade de correção, apesar de os alunos estarem organizados em duplas, 

não houve discussão das questões entre si; o trabalho do grupo-classe transcorreu 

individual. Houve uma oportunidade de discussão entre os alunos chamados a lousa. 

Porem, a questão colocada pelo aluno que fez a "prova real", passou despercebida pela 

professora. Em outra situação ( Relnfo 6), em que a turma estava organizada também em 

duplas a classe participou mais. O que teria provocado uma participação melhor da classe? 

Veja o relato a seguir. 

0 s  primeiros cinco minutos da aula foram utilizados para a organização dos alunos 

em duplas. A seguir foi efetuada a chamada dos trinta alunos presentes. 

Professora : Quem fez a tarefa de ontem ? 

Apenas 12 alunos levantaram a mão. 

Professora: O que vocês acharam de interessante nela ? 

Eu vou pôr a tabela no quadro e voch  vio me dizer o que acharam de 

inl eressanle nela. 

Alunos ( falando ao mesmo tempo): 

Que os números que dão eiraros são da fileira do zero. O 1, 2, 3, são restos das 

continhas. 

Em voz alta, os alunos vão completando a tabela que a professora vai fazendo no 

quadro. A professora chama um aluno para ir ao quadro e este vai fazendo a sucessão de 

divisões por 4. 

Professora: O 5 é múlriplo de 4 ? 

Aluno: Não. 

Os alunos que haviam levantado a mão no inicio da aula vão colocando suas 

hipóteses: Todas da fileira vão dar zero e um. 



Renato 6 considerado um "aluno dtficilWpela professora . Está sempre calado 

sentado no ultimo lugar da sala. Percebo que ele e muito timido e não participa ativamente 

das correções. Usa a borracha o tempo todo e coloca um enorme "certo" ao lado dos 

calculos que copia com muita dificuldade do quadro. Ao contrhio de outras aulas, em que 

ele sii ameaçava de levantar a mão, neste d ih  manifesta-se pela primeira vez,  dizendo: A 

fileira do zero é a rabuada do quatro.Percebo que sua linguagem oral e correta, ao 

contrário de sua escrita, quase ilegível. Porem, sua intervençáo passou despercebida pela 

professora que continuou indagando a turma: 

Professora: Onde vão ser colocados os rnÚ!fiplos de 4 ? 

Bruna: Na coluna do zero. 

Professora: Quem concorda com o que a Bruna disse ? Quem concorda com que o 

Canzpoy falou ? 

A classe vai concordando com tudo. 

Professora: E s,giiência ? Todos os nlimeros sãu de 1 em 4 ? 

Classe : Siiiiim! 

Professora: Certeza ? 

Classe : Sim ! 

Professora: O que eles têm de comum é ser de 4 em 3. Que oufrus 

respostas vocés têm, além de ser de I em 4 ? 

Càmpoy, mostra a divisão cnizada. A professora continua instigando a classe. 

Outro mostra a multiplicação cruzada. Outro diz que começa por par. Uma aluna diz que 

ali tinha a tabuada do 4 e do 2. A professora continua insistindo em mais respostas. Outra 

aluna diz que também tinha a tabuada do 2, do 3, do 5 .... Renato não se pronunciou mais, 

apesar de ter compreendido a questão. 

Professora: Mas eu estou perguntando sobre os múltiplos do 3. Quais são 

os múlfplos de 4? 

Bruna: S6 a tabela do zero que são múlriplos do 4. 

Professora: E o 1, 2, 3 ? São múltiplos de 4 ? 

Aluno: São restos. 

Professora: Certeza ? 

Bruna: São restosporque se nâof6ssem restos eles não sobrariam nas 

colitas. 

Professora: Muito bem. 



Note-se que a participação dos alunos nessa atividade .foi maior. O trabalho em 

dupla parece ter funcionado. Entretanto, ficou evidente o favorecimento dos alunos que 

apresentavam maior facilidade de comunicação. Os mais tímidos não tiveram 

oportunidade de expôr seus raciocinios. Segundo a professora, eles não participavam 

porque tinham medo de expôr seus erros. 

Eu deixo os alunos participarem pora que eles percam o medo do erro. Mas, 

algumas crianças ainda estão rimidas para apôr suas idéias porque rim medo de expôr 

seus erros. 

A inibição do Renaio seria mesmo decorrente do medo ou do "stafus" ocupado por 

ele na sala de aula ? 

,$rica é urna aluna extrovertida e agressiva com os colegas. Tem 13 anos e conta 

que fez três vezes a 2a. serie em outra escola. Alega que ficou um tempo sem estudar 

porque não achava vaga nas escolas. E a mais alta da sala. Sente-se rejeitada pelos colegas 

também por ser a iuiica da sala de raça negra . Érica diz que não gosta de ir ao quadro. 

Eu não gosto de ir ir lousa porque os colegas dão risada quando eti erro. Mas errar 

B normal, não é professora? 

Érica foi, aleatoriameme, chamada ao quadro por ocasião de uma atividade que 

requeria intensa participação da turma, pois se tratava do "Jogo do Fan Tan" flelaro 5). 

Na ientativa de acabar com a "indisciplina" instalada na sala, a professora diz: Eu sei que 

lodos querem vir ao quadro, então eu vou chamando por nzímero. Porém, os que 

conversarem etr nüo deixo. Considerada pela professora como urna das alunas mais fracas 

da turma, quando chamada ao quadro, sentiu-se, como afirmou em outra ocasiiio, como 

uma aluna "rrormal ". 
A intervenção da professora , ao dizer a classe : Oi gente, olhe o Érico. Respeite o 

colega na lousa! foi um forte indicio de que o aluno não tem medo de expor seus erros por 

timidez mas, sim, pela discriminação praticada pelos colegas. O medo de errar e a 

"ansiedade" frente a matemática podem estar relacionados hs regras que definem a 

participação dos alunos no quadro ? 

No decorrer das aulas foram observados algumas mudanças em relação as formas 

individualizantes de correçãio, especialmente, quando a professora possibilitava a 



socialização dos "dferenres raciocínios" dos alunos. U m  exemplo disso pode ser 

verificado na situação apresentada no " Relato 4 ". 

A professora iniciara a aula perguntando a turma se havia problemas para corrigir. 

Um aluno respondeu, prontamente, que faltava corrigir o terceiro problemq pois na aula 

anterior não tinha dado tempo: Tem o 3 , uquele do cubo e do cilitidro, professora- 

Professora: Então, vem o Vinicius na lousa. Vem! Deseni~e o cubo no quadro. 

Leia oproblernapara mim (depois que o aluno desenhou a figura na lousa). 

Um cubo de papelão e um cilindro, colocados urn sobre o o~rtra, atingem uma oltura de I3 

cm. Se um auko cubo igual a esse for colocado nessa torre, a altura passa a ser 19,5 cm. 

Qual a alf ura do cubo? E a do cilindro? 

Professora: Olhem aqui, crianças! E um cubo de papelão ( e aponta o desenho feito 

por Vinicius). Vinicius inicia a resolução. Alguem diz que havia feito diferente e a 

professora diz: Deixe ele fcer sozinho. Se alguém fez diferenre, depois eu vejo! 

Vinicius vai escrevendo, primeiro com palavras: cubo + cilindro = 14 cm 

cubo + cilindro + cubo = 19,j crn 

Depois com algarismos: 

19,5 

-14,0 

5,5 cm 

Em seguida escreve : Cada cubo tem 5,5 cm. 

O cubo mede 8,s cm. 

Professora: ( interrogando a classe) Quemfez dferente? 

Dirigindo-se ao aluno que havia levantado a mão: Então, vemfazer do seu 

jeito. Vai surgindo "outro raciocínio " : 



Professora: Porqtte ipocê fes aquelas duas contas lú? . 

Aluno: Por que são dois cubos. 

Professora: Mas vocé ulí/izou essas contas. E , w s  aqui. Elas não tém 

muifa utilidade. Observem o que ele acabou fazendo; saiu íguol o do outro. 

Um aluno que estava sentado observa que n?Io precisava fazer aquela conta. 

Professora : O outro caminlto é mais fácil. 

O aluno pede para ir ao quadro e escreve: 

Professora: Olhem corno ele fez. Ele diminuiu o nzimero de conias! 

Um aluno diz: Ele fez mais rápido. 

Professora : Os três jeitos estão certos. Agora vai a Joyce no quadro. 

Joyce faz : 

Professora: A Joyce está tirando. Olha que interessante o modo dela 

raciocinar. Estú certo! Palmas para todos que jizerum. Parabéns! 

Joyce também é apontada como aluna 'jFaquinha". Mora em um orfanato de 

freiras . Gosta de conversar com as colegas e, hs vezes, parece estar desligada do mundo. 

Considera que o erro sb aparece quando o aluno niio presta atenção. Estudar, para ela, é 

prestar atenção. Após o elogio que recebeu diante da classe, Joyce permaneceu calada e 

introspectiva durante o resto da aula. A professora disse ter ficado surpreendida com seu 

desempenho. 

A "atisiedade ", diante da maternáticq é facilmente visível nos alunos que não tèm 

oportunidade de expôr suas dificuldades. Sentem-se paralizados diante do erro e nào 

conseguem raciocinar. É tarnbkm o c&o de Fábio, aluno de 11 anos, que acha tudo muito 

facil mas erra com fieqiiencia na hora de resolver os problemas, limitando sua participação 



na sala de aula. Por ser uma criança muito ativa, sua ansiedade aumenta quando percebe 

que não consegue fazer como seus colegas. 

No "Relaro ]O", registrado em novembro, este fato ficou evidente. Os alunos 

estavam organizados em duplas de "pudrinhos e ajilhodos".Segundo observação da 

Professora ,eles aprendiam melhor com os colegas do que com ela. Por isso, resolvera 

agmpar um aluno "forte" com um ')ÇacoJ'. A fila dupla estava organizada no centro da 

sala. Os demais alunos permaneciam em filas individualizadas. 

Fábio que compunha a dupla com Eléo, continuava ansioso. Percebendo sua 

ansiedade, sugeri ao " padrínho", que já havia acabado a tarefa, que ajudasse o 

"afil~zado ". Eléo diz : "Oll7a professora, o número está na cara dele e ele não enxerga ". 

Pergunto sobre a forma como ajudava o Fbbio. Eldo começa ditar os calculos realizados e 

Fábio não se interessa em registra-los. Sugiro que v6 perguntando ao Fhbio o que ele está 

entendendo da tarefa e o resultado e satisfatbrio. Fábio vai expondo seu raciocínio errado 

e Eléo vai formulando outras perguntas ate seu "afilhado" perceber onde está errando. 

Como era a única dupla que conversava, isto chamou a atenção da professora que , não só 

compreendeu , mas passou a incentivar a estratégia entre as demais duplas. Fábio reagiu 

com mais concentração no que estava fazendo. 

Os erros podem ser gerados pelas formas de organização do ensino. O papeI das 

interações é fundamental para o aluno perceber onde errou. 

3.4 - Intervençóes da Professora 

Quem e a Professora da cIasse ? Quais os tipos de intervenções realizadas por ela? 

Como lidava com os erros? 

Um fator determinante da escolha da sala a ser pesquisada foi a atitude construtiva 

apresentada pela professora no contexto pedagbgico da escola. Nas reuniaes, sempre 

mostrava-se preocupada com a aprendizagem dos alunos. Esta postura construtiva também 

ficava evidente na troca de experiências com as colegas e nos momentos de expor seu 

pensamento em relação ao significado do erro. Formada em Curso de Magistério de 20. 

Grau e de Pedagogia, ha I2 anos anos lecionava no ensino fundamental da Rede 

Estadual. Iniciou suas atividades docentes como professora polivalente de la. serie. Para 

as quartas séries, lecionava ha  cinco anos e na escola pesquisada hB apenas três anos. Seu 

gosto pela Matemática estava relacionado ao desafio de ajudar seu filho no processo de 

aprendizagem. Foi nessa oportunidade que se deu conta da forma "~raumatizanre" de sua 



aprendizagem matemática. Ao referir-se a matematica vivenciada nos diferentes graus de 

ensino, não deixa de relembrar a " decoração " de tabuada e das exaustivas formulas, sem 

a devida compreensão. Segundo ela, não era dada a oportunidade de o aluno exercitar suas 

formas individuais de raciocínio. Fato esse, iambém vivenciado por ela nos cursos de sua 

formaçFio inicial 

A Maiembtica ali trabalhada era muito tradicional. Não dova oportunidade para o 

aluno raciocinar e isso me causuva muita ansiedade. 

Quando começou a lecionar tentou ir fazendo de outro modo, mas as dúvidas eram 

enormes. Fez vários cursos promovidos pela Delegacia de Ensino. No entanto, para ela, a 

superação daquela "matemática autoritária " que a escola lhe havia incutido, iniciou-se 

no momento que começou a aprender a trabalhar com as Ams, participando de uma 

Oficina Pedagógica, que funcionava na escola onde Babaihava. Diz ela: 

Ali, eu re-aprendia a niatemnática. As professoros de Ia. à lu .  série dialogavam 

com os professores de 3á. h 80. sErie e havia tim clima para se melhorar nossa formação, 

para podermos ensinar rna!eniat ica deforma mo is pruzeroza. 

A Matematica é percebida por ela como uma disciplina muito importante para a 

vida das pessoas. Quando explica isso, refere-se a função social do conhecimento 

matemitico e sua fala aponta para a necessidade de um sentido ètico no ensino de 

matematica. 

Tudo na vida precisa de matemática. Quando um aluno tem um problema para 

resolver, ele o interprera e raciocina sobre os dados. A matemática da escola tem que 

estar relacionada com a matemática da vida. Por exemplo, juros e porcentagens. Esse 

conhecimento deve ajudar os alunos a f ~ e r  compras sem ser enganados. 

A professora afirma que procura ver os erros dos alunos de forma construtiva. De 

fato, seu discurso sobre o erro do aluno expressa "indícios" de alguns principios 

encontrados na teoria piagetiana. Por exemplo, quando menciona o que diz aos alunos 

sobre os erros: "digo para os alunos não terem medo de errar", expressa sua 

preocupação com a autonomia do aluno. Tem consciência das mudanças que vêm 



ocorrendo no ensino e de que está ainda aprendendo como trabalhar nesta nova concepção 

de matematica. Nesse sentido, o erro aparece em suas falas corno elemento natural do 

processo de constmção do conhecimento matemático pela criança. 

Referindo-se a esse conceito, afirma: 

É preciso que os alunos aprendam a observar bem os erros.Muitos alunos fixtn 

errado no caderno e certo na lousa. Aí, eles mesmos descobrem por que erraram. 

Entretanto, h i  momentos nos quais sua visão construtiva de erro é negada, 

especialmente, quando se refere a s  origens do erro: 

Os alunos erram porque não prestam arenção, porque neo raciocinam. Quem erra 

niajs são as crianças que rim problemas de ordem emocional, traridos de casa. Quando a 

criança consegue desligar-se desses problemas, elas passam a errar menos. No começo do 

ano, os olunos chegam tímidos à escola. À medido que vão se t o m d o  ouroconjiontes, 

vão também superando uma série de dijiculdades em maternálica.A maioria das crianças 

da minha sala são crianças filhas de pais separados. Quando vão pegando confinça na 

escola, conseguem caminl~ar melhor. Noto que eles nfio faltam as aulas. Eles gosfani da 

escola. Não tenho problemas com as faltas dos olunos. 

As fragilidades interventivas em relação aos erros seriam decorrentes dessas 

"simpl~ficações" ? Como se pode observar em alguns relatos, suas formas interventivas 

nem sempre provocaram "confliros cognitivos" nos alunos. Observe-se , por exemplo, no 

"Relaiol", que tratava da aplicação de ires e perímetro de um terreno, jB analisado 

anteriormente, as 'Iformas corretas" sugeridas por ela, tiravam a oportunidade do aluno, 

ou da classe de reconstrui-las. No caso do desenho do retãngulo, perdeu-se a oportunidade 

de explorar as relações entre Areas de retângulos em diferentes posições e de utilizar as 

transformações para comparar os conceitos de área e de perimetro. Igualmente, de 

verificar, por exemplo, se os conceitos de área e perímetro permaneciam os mesmos ou 

não. Mais do que isso, o texto do problema utilizava as palavras ')'?ente " e 'Ifundos ", 

suscitando uma inferência mediadora do professor para o aluno incorporar o novo dado a 

seus velhos esquemas. 

O desenho é um elemento importante na decodificação das significações dos dados 

da tarefa, ajudando a criança expressar a compreensão da estrutura do problema . O 



"esyuecimenfo do desenho" não deveria ser compreendido, necessariamente, como um 

lapso de memória. A observação, feita pela Professora não era imprópria, porcm, para quc 

tivesse um sentido mais amplo, suscitava um apoio tebrico. Em Piaget (1970) , a 

representação tem um papel findamcntal no processo de pensamento e na organização dos 

comportamentos superiores. No entanto, é a combinação da assimilação e da acomodação 

que permitem a existência dos esquemas e de sua organização." No caso, o erro da 

criança, que para a professora poderia estar imediatamente ligado a problemas de 
a <  ssquecimenfo ", seria explicado, pela teoria piagetiana, como estando profundamente 

relacionado a sua não incorporação de conhecimentos suficientes para organimr suas 

ações mentais frente aquela situação. 

Outra intervençgo "não conslrutiva" em direçgo ao erro do aluno foi encontrada 

em relação a "utilização do zero ". As crianças aprendem na escola que o zero é "nada ", 

quando ainda não tem um bom conceito do valor posicional dos algarismos. Diante de 

situações conflitivas, elas "inventam" regras para completar as tarefas que acabam 

incorporando a seus esquemas. De simples erros "construtivos" transformam-se em 

"erros sistembticos" devido as formas indevidas de apropriaçHo de alguns conceitos 

básicos. Os erros, não são simples ausências de conhecimentos; expressam conhecimentos 

mal formados que depois se tomam resistentes ( Brousseau, 1 988). 

De um modo geral, a professora transmitia uma imagem altamente positiva aos 

alunos. Seja elogiando, ou repreendendo, suas decisões eram acatadas por eles, com muito 

respeito e confiança, sinalizando para a existência de uma disciplina consciente na turma. 

Apesar desse clima favorecedor a aprendizagem, muitas intervenções restringiam o 

espaço de reflexão sobrc o erro. Outro exemplo, dessas intervençõcs pode ser encontrado 

no diálogo extraído do "Relato 2 ". 
Professora: Cadê o metro quadrado? 

O aluno completa todos os cálculos com o símbolo do metro quadrado (m2) 

Professora: Qual o processo que você usou? 

Aluno : Base vezes altura. 

Professora: ,Se o terreno fosse cercado, qual seria o gasro? Qual que 

gastou mais? ( pergunta dirigida a classe) 

Alguns alunos: R 

Professora : Por que:] Porque B é que é o maior! 

Professora: Então, qual ferreno ele deveria comprar? 

'' . Jean Piaget: O nascimento da inteligência na criança 



Classe: (em dúvida) 

Professora: É o B . Por que B é o maior ? 

Aluno: Porque tem mais terra. 

Professora: euem concorda? ( a maioria levanta a mão direita) 

Professora: Enfão, está 6[inio! Agora, põe a resposta ( dirigindo-se ao aluno que 

e s h  em pé, diante do quadro). Quem concordo com o Zéqui.? ( a maioria da classe 

levanta a mão). 

Professora: E para levantarem as müo,~. Nüo só urna, mas as duas percebendo que 

alguns não haviam se manifestado). Assim! (e ela mesma faz o movimento para os 

alunos repetirem). 

Deu tempo de corrigir? Quem fez de outro jei (o? Não tinha outro jeito 

parafazer! ( percorrendo a sala e observando) . 
Em outra atividade de correção das tarefas ( Relaro 6 ), sua intervenção foi 

enriquecedora para os alunos. Depois de um aluno calcular a área da sala, o problema 

indagava sobre o número de IadriIhos necessários para ladrilhar a Area encontrada. 

Notando a inquietação da turma, a professora solicitou a um aluno que fosse buscar uma 

lajota, segundo ela, de medida semelhante aquela do problema. 

Olhem aqui, crianças, o que é uma lajota de 3 0 centimetros de lodo. Aliás, vocés jli 

conhecem porque jh  fizemos a experiência ld no pátio, lembram-se? 

Esta intervenção permitiu que um aluno também considerado 'paco" resolvesse 

com rapidez o restante da resolução. Você, Pimenta, fez certo, mas o unico problema 

(erro) i que não achou a medida da lujofa. (Pimenta era o aluno que não sabia como achar 

o número de ladrilhos). Dirigindo-se ao aluno que , segundo ela, tinha mais dificuldades, 

disse: Você está ficarido canlpeâo também! 

Esta intervenção foi altamente positiva, não só para o Yirnenra, mas para a turma 

em geral. O erro, para a professora, colocou-se como um problema, um obsthculo que o 

aluno não conseguiu superar sozinho.Em relação i experiência no pátio, a professora fala, 

logo após a aula: 

Gosto de levar os alunos no pátio para aprenderem medidas, medindo. Cada um 

tem sua fita mé i rica, eu também usa jornais para moslar a área. Nessas si, uações é que o 

aluno perdia o medo de errur e começava a gostar da matemática . 



Comentando sobre as de alguns alunos não entenderem o enunciado 

do problema, a professora mostrou-se mais cuidadosa com a leitura da atividade. Sua 

intervenção consistiu em introduzir modificações na apresentação das tarefas, como 

estrategia de prevençiio aos erros. Ela mesma passou a Ier o problema, solicitando as 

crianças que o copiassem somente no final da leitura. A medida que lia, fazia 

recomendações como: É pom escrever três. Escrevia no quadro a palavra irés. Ao ler: 3 

metros, recomendou: O 3 é com número. E escreveu no quadro: 3 metros.Ao ler 5 metros 

e quarenta centímetros, escreveu: 5m e 30 crn. Registrava, no quadro, dados sujeitos a uma 

interpretação errônea pelo aluno. E para que o aluno não perdesse de vista a pergunta do 

problema, dizia a classe: Vejam só! Um problemão desse com uma perguniinlw bem 

pequenininha. 

Nota-se o esforço da professora no ato de comunicar-se com toda a classe, 

buscando uma adequação de sua linguagem i da criança. Na sala de aula, malabarista 

virava "menininho ", frações eram denominadas de 'pedacinhos ", chlculos, "conrinltas " 

etc. 

Essa 'personaiização" do ensino também ocorria nos momentos de verificar as 

resoluções individuais, nas carteiras. Apesar de raros, esses procedimentos forneciam 

')isrus" sobre os erros que os alunos cometiam no ato de executar as tarefas. Em cada 

parada, uma questão era colocada: São três varas, você sh colocou duas.(..) Esta é a 

olri~ro de quem? (...)Cadê a alruro das varas? C..) É? Mos eu quero saber de puontas 

varas .(...) Oh! gente, eu quero que vocês leiam novamente! (...) Olhem o desenho! Essas 

observações desvelavam "raciocínios errôneos", diferentes dos erros apresentados na 

lousa, costumeiramente relacionados is regras algoritmicas. Se a maioria das formas de 

intervenção, utilizadas para a correção no quadro, tratavam o erro muito genericamente, 

focalizando as respostas, as intervençbes individualizadas "liber(avam" o erro e 

possibilitavam a visibilidade do processo. 

Um ponto significativo observado foi que a exigência das "coniínlras" era uma 

constante, conforme se pode notar em alguns fragmentos das aulas e também nas falas dos 

alunos: 

Aluno: Posso circular a resposta ? 

Professora: Sim! 

Em seguida, outro aluno pergunta: Posso fuer de cabeça? 

Professora: Não, quero as continhas, crianças! 



Na ocasião em que perguntei ao Fúbio por que ele achava tudo fácil na matemática e 

depois errava, ele respondeu: 

A professoru fala assim: vocês são in feligenies, sd que têm pregzriça de f a m  as 

"contin/ras". Fazendo a continha vocês aocerram. Se não fizer, vocês erram. 

Esta exigência do registro das "continhas" significava, para a professora, uma 

forna de o aluno concentrar-se na atividade. Inúmeras vezes justificava o erro do aluno 

como sendo 'IJaltu de atençüo ". A exigência do "rascunho " apresentava-se como solução 

para a erradicação dos erros. Todavia, o fato de não corrigir os cadernos anulava a 

possibilidade de conhecer, com maiores detalhes, onde e por que o aluno estaria errando. 

Na tentativa de caracterizar a natureza das intervenções e suas implicações com os 

erros dos alunos, foram detectados momentos em que a professora fornecia um 

"procedimento modelo ", seguindo o velho estilo da matemhtica tradicional da valorização 

da "repetição". Porém, na continuidade da atividade, observou-se que a intervenção do 

aluno provocou o redirecionamento da intervenção docente, abrindo-se para a 

possibilidade de reconstniçáo da experiência pelo aluno. E o que ocorreu na aula de 

geometria, 'Relato 9':sobre as Atividades nos.78 e 79 (Anexo5) que consistiam em 

recortar figuras, em seguida, colh-las no caderno e, depois, traçar a altura do retãngulo, do 

paralelogramo e do bapézio. A professora pede is crianças para observarem bem as 

figuras no quadro: um rethguio, um paralelogramo e um trapézio: Olhem bem os froçodos 

das figuras .Prestem atenção aqui ( mosirando as figuras desenhadas na lousa) . Vocês 

fizeram como? 

Alunos: Dois deitados e um de pé. 

Professora: Como chama essa figura aqui? (apontando para o paralelogramo). 

Os alunos respondem em coro: Paralelogrumo.E apontando outra figura: 

retângulo! Em seguida : trapézio! 

Voluntariamente, alguns alunos dirigem-se ao quadro para traçar a altura. 

Professora: Coloquem a régua bem reta! Este é um p~ralelogrumo. Sua altura é 

igual G do outro? (apontando para outro paralelograrno) 

Alunos: Não! 

Em seguida, pede is crianças para transformarem um paralelogramo em sedngulo. 

Mas antes, " mosira'', COMO fazer isto. Pede para um aluno explicar o que ela acabara de 

fazer. 



Aluno: Elupegotl de uni ludo e transportou para outro Indo, formando o retângulo. 

Outro aluno: E com o trapézio, não dá professora? 

Professora: Vamos experimentar. 

Todos os alunos, em suas cmeiras, começam a experimentar, primeiramente 

recortando as figuras, depois traçando as alturas e,  logo após, recortando o "excesso" e 

transformando-o em retângulos. Quando colam as figuras no caderno, fazem a 

"compensação", colocando aqui10 que haviam tirado. 

Nesta situação, nota-se que ao fornecer o modelo e pedir ao aluno para repetir o 

que havia feito, está conduzindo o aluno ao acerto, contrariando sua concepção construtiva 

de erro. Esta postura está ligada a idéia de que basta mbalhar no "cor~creto ", no caso, 

recortar as figuras, baçar a altura, tirar e repdr os "canfos" para se chegar a transformação 

do paralelogramo em retângulo, seria a "vivência" a melhor estrategia para o estudo da 

geometria. 

No entanto, apesar de as ações enriquecerem o conceito, permaneceu ausente a 

exploração das semelhanças e diferenças entre as figuras, eIementos substanciais para um 

trabalho mais fecundo de erros em relação a aprendizagem de geometria. Na 

equicomposiçâo a área permaneceu invariante, o que variou foi a forma das figuras. 

Em outras situações, a intervenção configurou-se como um trabalho construtivo 

voltado i investigação do erro. Evidência esta fornecida pelo último fragmento do Relato 

5: 

Professora: Por que eu coloquei na tabela o O, 1, 2, 3 ? 

Aluno: Pura saber qual o rnzíltplo e qual não é .  

Professora: Quais são os mzíIItiplos de 4 ? 

Aiuno: 4, 8, 12, . . . aquela fileira ali- ( apontando para a coluna do zero). 

Professora: O 3 é múlriph de I ? 

Silêncio total na classe. Ninguém respondeu a pergunta. 

Professora: Tarefa legal essa para fazer em casa. Vão pegar 3 dividido por 4, 5 

dividido 4. Vão fazer todas as continhas e vão circular qual ntimero vem depois. 

Pôr os múltipios de 4 afé 40. Eu quero saber qzcais são os miílr plos de 4 e qtcais 

não são. 

Um aluno pergunta: Vai continuar a ordem ? 

Professora: hrão sei! 

Em relação hs intervenções, verificou-se que as mesmas decorreram, em grande 

parte, da forma como o professor concebia a matemática, a aprendizagem do aluno, o 



ensino. As diferentes formas de intervenção docente analisadas expressaram que o erro 

pode ser observado de variadas formas, tanto pelo aluno, como pelo professor, conforme 

será mostrado no próximo item. 

3. 5 - A Observação do Erro 

As práticas de correção até agora analisadas possibitaram o reconhecimento do erro 

pelo aluno? De que forma os alunos interagiram com os erros ? De que forma foram 

observados? Quais erros foram observados? Que tipos de observações foram efetivadas 

pela professora em relaçao aos erros ? Por que o aluno erra ? 

Um dado significativo para responder a essas questões foi a constatação, nos vários 

fragmentos dos discursos docente e discentes, da existência de uma forte conexão entre o 

erro e o fracasso escolar, fator limitativo de uma observação mais consistente do erro, 

enquanto elemento consímtivo da aprendizagem dos alunos. 

Para a professora, os alunos erram por vários motivos: 

Não prestam aferição; rém preguiça de pensar; não raciocinam; não sabem 

in(erpretar; não fazem os rascunhos; têm problemas de ordem familiar. 

Assim, as "origens do erro" são localizadas na indisciplina mental, na 

incapacidade de raciocinar com clareza, na inabilidade de lidar com os codigos escritos, na 

falta de hábitos corretos de estudo, nos problemas emocionais. O erro, como expressão de 

muitos "déflcits" exteriores A escola, passa a ser observado de forma genérica, tanto pelo 

professor quanto pelo aluno, com intervenções voltadas para aspectos secundarios do 

conteudo a ser assimilado. 

Note-se, no exemplo que será apresentado a seguir, que os erros observados não são 

problematizados, no sentido de encetar um dialogo mais aprofündado em torno do 

conhecimento matemático. Empobrecendo, ou anulando, a possibilidade desse diálogo, a 

utilização "didática " toma-se reduzida e até mesmo prejudicial aos alunos. 

Professora: Cadé o metro quadrado ? 

O aluno completa todos os cálculos com o simbolo m2 . Em outro problema do 

mesmo relato, ao notar que o aluno desenhou um retângulo no lugar de um quadrado a 

professora pergunta $ classe: Ele desenhou um quadrado? Um aluno responde: Parece. A 

professora diz: Parece, mas não é. Faz de conta que é. Enrão, comece os cálculos. 



Para analisar as interações do aluno com os erros, foi importante conhecer o 

pensamento do aluno. Alguns alunos culpabilizaram-se pelos erros cometidos na execução 

das atividades maternaticas. Outros expressaram, nos diálogos mantidos com a 

pesquisadora, visões mais realistas sobre o erro que ocorre na aprendizagem escolar, 

descobrindo-se niio serem os únicos sujeitos dos erros. 

Quando perguntei a Joyce por que ela errava nas tarefas de matemática ela 

respondeu: Por falta de atençãu.Perguntando se iria acertar, sempre que prestasse atenção, 

ela disse: É, se a genre ficar quietinho nus orths o genfe vai ucertar. 

A aluna grica discordou da colega quando disse : 

Não é isso. A professora jalou se o gente pensar o gente acerto. É ossim 

professora: quem rú errando k porque também tá pensando. Você rem que pensar. Agora 

se vocé não pen,wr você não vai acertar nunca. 

Fbbio entrou na discussão sobre o erro dizendo: De vez em quando, alguém vai no 

quadro e também erra. E justificou da segunte forma sua resposta: Ele errou (referindo-se 

a um colega que fora ao quadro no dia anterior) porque não prestou atenção, mas, errar é 

hurtiono, né professora? Ainda expondo o que pensava sobre o erro, Fábio acrescentou: Se 

alguéni errar não vai ser culpa dele. Ele rá tentando ... conseguir fazer o melhor 

pru ...p emar. Tá fazendo O melhor. 

Ao refletir sobre o erro Renato foi mais além ao colocar distintas possibilidades de 

erro: Se você não pensar, vocé não vai conseguir fazer nada. Além disso, você não f~ 

.. nada se não fizer conía.. 

Para Renato, fazer tudo é acertar, ou seja, raciocinar certo e usar os procedimentos 

de forma correta . Em sua representação, o erro tem diferentes origens. Tanto pode ser um 

erro conceitual, como um erro de mau uso de técnicas algorítmicas. Observe, na 

continuidade de sua fala, como ele vai colocando esta evidência: 

Pesquisadora: O que acontece se você nãofizer contas? 

Renato: Você não faz nada. Se vocé não pensar, também não. 

Quando perguntei se era preciso sempre fazer contas, ele respondeu : 

Conto e resposfa.Mas também, se você não puser a cabeça prá funcionar, não 

adianra, nem conta nem resposta Você erra. (...) Erra porque não pensou certo. 



Para esses alunos, os erros nem sempre são compreendidos e possíveis de serem 

evitados por uma precorreção. Renato, no seu mundo innospectivo, é um grande 

"inventor" de regras que resultam em consistentes erros os quais não consegue superar. 

Para ele, dois inteiros e cinco décimos ( 2,5) e o mesmo que dois quintos ( 215) . Vírgula e 

traço têm função idêntica, a de separar algarismos. Observe aç respostaç dadas por eIe As 

questões colocadas pela entrevistadora e cujo objetivo era usar formas diferentes na leitura 

e escrita de frações decimais. 

Entrevistadora Renato 

Leia esse número, Renato. Dois, virgula, cinco. 

Agora, leia de outra forma. De outra forma? Dois quintos. 

Por que dois quintos ? Porque o 2 vai em cima e o 5 eni 

baixo. 

Como se escreve nessa forma? 2/j  

... Esta certa essa forma de representar? Ah! acho que não. Acho que é 

diferenc 

Então, como e o certo ? Dá. ..assim, ó: 5/2 

Como você achou isso ? É que é divjsão, aqui 8 ( mostra o traço) 

então o maior vai em cima do traço 

senão não dá prá dividir. 

A "regra" inventada por Renaro funcionou para este caso: 2,5 pode ser escrito na 

forma: 25/10 que equivale a 512. Entretanto, n3o pode ser generalizada. Há um obstáculo 

epistemológico, decorrente da ampliação dos números naturais para o conjunto de 

números racionais que implica erros sistemáticos. Observe-se que um erro conceitual 

transformou-se em erro sistemático. 

Dificilmente, Renaro ira superar sozinho este erro, já sedimentado em suas 

estruturas mentais. Em outras situações, de execução de tarefas e de realização de provas 

escritas, estes erros reaparecem . E possível que, na prática escolar da divisão, tenha 

aprendido que só dá para dividir quando o dividendo for maior que o divisor e essa regra 

passa a ser generalizada . Observe, quando o Fóbio explica a ajuda que recebeu do 

'padrinho ", como ele enfatiza "o maior pode com o menor" ao utilizar a regra nas 

divisões em que o dividendo e menor que o divisor. 



O Eléo falou assim: vai tentando que vocb consegue. Se errar, eu re ajudo. então 

etr fiz lá , 35 dividido por 100. Ele falou assim: Pode? Eu falei: não, porque o 35 é menor 

que 100, então não db prb dividir. Vai o zero, depois a virgirla, ai eu empresto o zero. Ele 

falou assim: Irezentos e cinqiienta pode com cem? Pode, porque é maior. Quantas vezes? 

Ai, ezijir 3...elc nrar7dvu abaixar o trezentos e cinqiienta ... abaixei o zero... cinqiienra ... e 

a!, ele falou: cinqtienta pode com cem? EU falei náo porque é menor. EntGo eu pus um 

zero aqui. O quinirentos pode com cem? Pode, cinco vezes. Bofei cinco, depois eu abaixei 

quinhentos e pus um zero aqrii, ó . 

Os erros com nhneros racionais, demasiadamente frequentes na 4a. serie, 

apontam para a complexidade da abordagem deste conteudo no ensino elementar da 

matemática. No Relaro 7, a professora trabalha a Atividade no. 74, intitulada: 

"Repartindo", cujo objetivo era utilizar idéias relacionadas ao conceito de número 

racional, tanto sob representação fracionhia, quanto em representação decimal. Ao mesmo 

tempo que escreve no quadro o titulo da atividade, a professora vai alertando os alunos 

que se trata de uma tarefa de 'Ipuro raciocinio ". 

MarnZe fez uma torta e repartiu em pedaços iguais. Papai comeu 1/3 da torta. Os 

irmãos Luis e Andréa comeram, cada um, a terça parte da torta.. 

a) cobrir a parte de cada um, em cores dferentes: 

b) qual a fração da torra que sobrou ? 

c) quantos pedaços há em 1/6 da torra? 

No decorrer da leitura, a professora vai pontuando algumas questões: Cada um 

quem, genfe ? Quem vai comer a forta? É para colorir as partes que cada uni vai comer, 

em cores dfirenres. Em seguida, são dadas recomendações para os alunos n5o esquecerem 

de passar as respostas no caderno. Observa aos alunos a presença de um outro desenho 

similar, na folha, o qual poded ser utilizado no caço de o aluno errar o primeiro. 

Rapidamente, surgem as primeiras resoluç6es. Quando o primeiro mostra seu exercício a 

professora, esta soliciia-lhe que me apresente o exercício. Analiso o exercicio e percebo 

que o aluno não fez a repartição corretamente. Para achar 114 ele pintou 4 partes e para 

achar 113, ele coloriu três fatias da torta. Outros alunos se aproximaram apresentando o 

mesmo erro. Entenderam que assinalar 114 era colorir 4 fatias da tom e 113 seria colorir 



três fatias da mesma. Qual a natureza do erro ? O que não haviam entendido na atividade ? 

Indagando as crianças, percebi que elas não tinham a representação da unidades ( 12/12 ), 

a representação da torta dividida em doze partes iguais. Não havia a conservação do 

conceito de fração equivalente, no caso um conceito nuclear para a tarefa proposta. 

Ao ser chamada ao quadro, Pcimela faz "continhas" de divisão para achar as 

frações correspondentes as partes de cada um. Em seguida, a Professora desenha o gráfico 

no quadro e chama outro aluno para ir colorindo as partes da torta que serão comidas pelo 

pai e pelos irmãos. Rodney, pinta corretamente o desenho que representa as partes da torta 

consumidas pelo pai e pelos dois irmãos. Enquanto realiza a atividade, a professora faz 

um 'yeedback" no sentido de reforçar e fixar as respostas corretas: Papai comeu quanto? 

Alunos: I A .  

Professora: E os irmãos? 

AI unos: 23 .  

Professora: Sobrou quanto ? 

Alunos: Um do- ~e mos. 

Professora: O que é isso ? 

Aluno ( que está no quadro ): Um pedaço entre doze. A professora chama outra 

aluna para continuar a tarefa. Tratava-se agora de saber quantos pedaços há em 1/6 da 

torta. Para dar a resposta a aluna faz, tambkm, o algoritmo da divisão: 

12 1 e diz que 1/6 corresponde a dois pedaços da torta. 

Professora: Por qué ? 

Aluna: E porque 6 é o metade de 12. 

Ao perceber que a turma não estava entendendo a equivalência entre as fiações, a 

professora chama mais um aluno para explicar: 

Professora: ( dirigindo-se P classe ) Quem gostaria de explicar dferenfe? 

Aluno: Tem 12 pedaços iguais. A metade é 6. Se um meio é 6, somando 2 dá 12. 

Professora: O que tem a ver 1/6 com 2/12 ? 

Muno: Sãofiações equivalentes. 

Professora: Por que sòo equivalenfes? 

Outro aluno: Porque 2 de 12 é I de 6. 

Professora: Não esqueçam de fuzer 0.7 con f inhas de dividir e de multiplicar para 

achar I/3 e 116 . Não esqueçam rum bém de multiplicar por 2. 

A ênfase nas "continhas" n2o estaria desviando a atenção do aluno em relação ao 

sentido da equivalência? Este conceito não e facilmente adquirido pelo aluno. Para alguns, 



o sentido de equivalência é o mesmo de igualdade. Observe no diálogo a seguir, como os 

alunos: Érica e Rendo, não os distinguem bem: 

Érica: Ai, a profissora chamou o Renato práfcxer aquele negócio de igual, maior, 

inenor Ai, o Renato não sabia.. A profes~ora me chamou na lousa c falou: krica, ensino o 

Renato. Aí, eu falei assim: Renato, dois E maior do que déis ? Não! Ai eu puis o zero, e 

falei assim: Renaro, o que que eu pego emprestado ? Ele fale assim: Você pega o zero, ué! 

Ai, eu& assim: é .. é...&... vinre é maior do que déis. Ai ele fal6 assim que não. Eufalei : é 

sini e ai eu peguei e puis o dois e j icü zero virgula dois . Ai eu ji,r assim: duos veis déis 

.... ai ele fal6 vinte. Aí eu puis o vinte lá , ficô ... vinte menos vinte que é ingual a cem...a 

zero. 

Entrevistadora: Então, voc6 ajudou o Renato. 

 rica - Aí, depois eu falei assim: essa conta são equivalentes, sim ou não? 

E/e falo ossim : Não! A professora folõ assim: Érica presre orençãu: 

Olha bem nela. Ai eu olhei e filei que são equivalentes. Ai, o Renato pois,..pais um 

sim[ de igual lá-. 

No campo dos niuneros racionais, os alunos cometem uma variedade de erros, 

alguns dos quais constituindo-se em obstáculos de dificil superação, tarnbem, para alunos 

considerados 'Torres". Esta situação foi constatada no seguinte relato: Depois de 

corrigidas as  tarefas passo a Atividade no.3. O Eléo e seu colega também quiseram fazê-la. 

Erram duas questões e ficam meio inconformados porque acharam ficil demais e próprias 

para os "ajilhados". A professora percebendo isso põe a questão na lousa e solicita que a 

turma se manifeste a respeito dela. Quem acha que é essa a resposta levanta a mão. Dos 

trinta alunos presentes, dois disseram que 0,003 era maior; dezoito apontaram 0,285 como 

sendo o maior, dez afirmaram ser 0,3 o maior deles. 

Nesta ocasião, houve um questionamento maior do erro. Duas alunas foram 

chamadas ao quadro. Nayara, que ocupava um lugar de afilhada havia levantado a mão 

para a questão certa e fez no quadro o desenho de um quadrado dividido em dez partes. 

Pintou três partes e escreveu corretamente : 3/10 = 0,3. Bruna havia escolhido como 

questão certa ( o niimero maior : 0,285 ). A Professora pediu que ela fizesse dois 

quadrados, os dividisse em cem partes cada um e a seguir pintasse 20 centésimos. 

Um aluno observou o erro e a professora solicitou que a aluna dividisse outro 

quadrado em mil partes e foi ajudando att a aluna conseguir marcar os quadradinhos 

correspondentes para a classe ver que 285 mil~simos era menor que três décimos. No 

entanto, esta correção parece não ter ficado muito clara para a maioria dos que apontaram 



a resposta errada. Flávio, que estava na fila dos ' ~ a c o s " ,  acertara a questão conforme 

pude verificar na folha de atividade, enquanto que Eiéo e Rufüel, instalados na fila dos 

"f&es " haviam errado. A professora se surpreende com esse fato e numa atitude reflexiva 

diz: "E ... miriras vezes, os fracos ensinam os forfes". 

Na análise dos erros cometidos nas provas, ficou evidente a presença de obsticulos 

relacionados com os números racionais. Na tarefa proposta pela professora: Escreva dois  

décimos em fração e em decimal, a maioria dos alunos expressaram dificuldades na 

transcodificação do código alfabeto ( numeros verbais) para o ciidigo escrito ( números 

escritos). Algumas das respostas encontradas para a representação da forma decimal 

foram: 2,010; 2,iU; décimo segundo; segundo décimo; 2/10 ( o traço incIinado 

diferenciando-se do traço horizontal que usou para indicar a forma fracionária). 

Para Fayol(l996), esse tipo de erro representa um "obsfúculo epistemoldgíco " que 

reflete a dissociação enke a linguagem oral e escrita. Segundo M. Closley ( apud Fayol), as 

duas primeiras respostas expressam "erros sintaticos" pois envolvem a posição dos 

números. Na terceira e quarta respostas, há urna dissociação relacionada a cardinalidadel 

ordinalidade expressa ria passagem do oral ao escrito (formaslgrafemas). 

Como oberva Fayol, esse erro fica mais evidente na transcodificação dos números 

naturais para os niimeros racionais, pois, ai, a dificuldade se amplia. No ultimo exemplo, o 

aluno tem o conceito de fração, mas ainda não adquiriu a representação escrita da sua 

forma decimal. A diferença no "grafhos" ( traço horizontal e traço inclinado) traduz o 
i t  possível" percebido e incorporado pelo aluno frente ao obstáculo encontrado na 

aprendizagem dos racionais. 

As representações elaboradas pelo aluno nem sempre são conhecidas pelo professor 

e isto tem um papel fundamental na produção e sistematização dos erros dos alunos. 

Quando o professor pede aos alunos para fazer "ponrinhos" na figura, o aluno pergunta: 

Como assim pontinhos? Para alguns, '@ontinhos" são "chuvísquinhos", para outros, são 

"bolinhas ", enquanto que outros, ainda, expressam os pontinhos como sendo 
4 ,  risquinhos ". 

As "marcas verbais" estão muito presentes nas dificuldades de interpretar o que 

escrevem. Para o Renaro que escreve com muita dificuldade a compreensão do conteiido 

do problema toma-se muito dificil e, em geral, responsavel por muitos erros por ele 

cometidos. 



Segundo Nunes ( 19971, há uma diferença a ser observada entre os erros que surgem 

na matemática escrita e na matematica oral. Essa evidência pode ser percebida, segundo a 

autora, em pesquisas anteriores realizadas por ela e outros pesquisadores: 

O uso de prálicas orais levnrorn a um número insignijicante menor de erros em 

rodas as quatro operações. Quando foram conrelidos erros, aqueles observados na prática 

da aritmética oral foram relativamente menores que os resultantes da aritmética escrita, 

pois observamos uma assoc~ação signijicar iva entre o tipo de procedimento aritmélico 

usado e o valor relarivo dos erros. (Carraher, Carraher & Schlieman,l989) 

De fato, a observaç8o do erro pelo aluno parece ser maior nas situaçaes orais, 

especialmente, quando o aluno pode recorrer a matemática do seu cotidiano, as 

possi bi bilidades que tem de "conjeturar hipbteses " dão-lhe uma visibilidade maior do 

erro, propiciando-lhe uma precorreção. Veja o seguinte dialogo entre a pesquisadora e a 

aluna Érrica, a respeito do sentido do número decimal: 

Entrevistadora ~ n c a  

Eu vou escrever assim: 3,50. 

Como se lê esse número? Trés.. . e.. cinco ... décimos. 

Três o quê ? Três reais e... e cinqiienla. 

Qual das duas respostas é a mais certa? Acho que é a segunda. 

Por quê ? Éporque escreveu 50 centavos 

e não 5 centavos. 

Mas eu não escrevi três reais e 

cinquenta centavos. É que 3 é ... 3 reais. 

Como assim ? Escrevo 3 inteiros mas eu falo 3 reais. 

Não é só no sistema monetário que o conceito de decimal vai se sedimentando. 

Quando Érica busca exemplificar o seu uso na vida pratica, ela vai, sem dificuldades, 

desvelando seu universo cultural e diz: 
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Quando eu preparo mamadeira prá ininhu sobrinha eu fenlto que olhar os 

risquil~hospara ver u medida cerfa. Se eu não olhar bem, vou dar a mamadeira errada. 

Todavia, ela não consegue articular, satisfatoriamente, sua matemática informal 

com aquela que vai elaborando na escola. Ao perguntar-lhe qual instrumento de medida 

usaria para medir a altura da sala de aula, ela diz rapidamente: a r i g m .  Ao perceber que 

seria dificil, recorre a experiència que a professora desenvolvera no pátio, utilizando 

jornais e fita metrjca, mas ainda tenta outras saídas. Em sua reflexão, retoma ao seu 

cotidiano e diz: Acho que é com aquela escudinho. Insistindo nas perguntas, ela vai dando 

mais sentido is suas representações sobre os instrumentos de medidas. Acho que dá para 

rnedir como meu pai faz. E que ele é pedreiro e tem um m e m  diferente para medir a 

parede, S unr metro que dobra. 

A observação do erro pelo aluno assume maior concretude em situações orais em 

que se estabelece uma relação da matemática formalizada pela escola com a matemática 

praticada no cotidiano do aluno.Como o que acontece com o uso da virgula nos números 

decimais. Parece mesmo haver, por parte do aluno, urna tendência em buscar explicações 

em situações que lhes são familiares, atestando a existència de um conhecimento 

"informal ", pouco explorado, muitas vezes até descartado pela escola. 

Assim, foi possível verificar que a vírgula n5o se constitui um obstáculo para o 

aluno quando ele raciocina a partir do sistema monetirio. Ao contririo, quando tem que 

utilizá-la em situações descontextualizadas, apresenta-se como um problema de dificil 

solução. 

Entrevistadora Fâbio 

Para que serve a virgula? Para separar os números. 

Quais números? Por exemplo: 7 inteiros e 4 j  centésimos. 

E onde mais se usa ? Quando a genfe vai comprar no supermercado 

[em que ter a virgula e rambém o erre e o esse 

como se fosse real. 

Então da um exemplo. ' Se não pôr a vírgula vocé pensa que custa 

cenfo e cinqiienta e se por vai dar só um real e 

cinqiienta centavos. 
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O número antes da virgula é É maior. 

maior ou menor que o que 

vem depois dela ? 

Mas no exemplo que você ,!?...mas.. .não.. . acho que é maior porque 

deu, o 1 que esth antes não um real vale mais que 50 cenfavos. 

e menor que o 50 que está 

depois da virgula? 

Para a professora, os erros mais comuns na quarta série são os dos números 

racionais. Referindo-se a eles, sua fala deixa transparecer alguns dos obs~culos didáticos 

que enfrenta na condução do ensino. Nota-se que a redução do "concre~o" apenas a 

utilização de materiais de manipulação diminue a oportunidade de exploração da 

matemhtica informal do aluno, obstacuiizando a utilização do "real concrefo" para a 

formação do conceito . 

Alguns alunos não vim com nenhuma noção de número decimal. No inicio, tinham 

muifa dijlculdade em reconhecer um décimo, um centésimo. Não comeguiam ler 

corretamente. Traball~ando com mar er iais concretos eles conseguiram ler 'um décimo ' 

( não zero, vírgula, um). É que entenderam que o um era dividido por dez. 

Por outro lado, faz uma distinção entre fração e número decimal, tal como o aluno 

demonstrou ao reconhecer a função da vírgula como a de "separar" inteiros e decimais. 

Aprendiam, primeiro, a representação de fração decimal e depois com vírgula. Só 

no mês de outubro conseguiam transfomar a fração em número decimal.Es~ávamos 

quase no final do programa. O importante é que eles saibam no concreto o que signrfica 

um décimo, um centésimo, e isso eles aprenderam. 

A grande dificuldade constatada em relação a observação dos erros concentrou-se 

na formas de institucional ização dos conceitos matemáticos. No depoimento acima, os 

erros com números racionais decorrem, prioritanarnente, dos "obsráculos did6ricos". 

Como tem observado Centeno (1988), é comum nos manuais didáticos apresentarem o 

número decimal como sendo um conceito diferente de fração. Ao toma-lo no seu concreto 



aparente, sobrevalorizam-se as marcas gráficas, convencionadaç para sua diferenciação 

representaciona[, em detrimento do conceito de um novo campo de número diferente dos 

naturais. 

Nesta primeira aproximação, foi possível constatar que o professor não e 

indiferente ao erro do aluno. A analise do seu pensamento e de sua ação apontou marcas, 

tanto constmtivas quanto conservadoras de erros. Essas contradições, encontradas nessa 

análise preIiminar, concedem ao erro um lugar instável, mas coerente com a trajetbria 

percorrida pela professara em sua vida profissional. 

Quando ela o coloca como fazendo parte da construção do conhecimento, parece 

desalojá-lo do lugar comum da sua formação inicial. Ai, no espaço de sua relação com a 

matematica, no papel de sujeito cogitivo, ela demonstra ser " consfrurivisra " : o erro é 

apenas um sinal de passagem para o acerto. E apenas um sinal da presença de um 

obstáculo que será superado, sem medo, sem culpa. O erro e produtivo, componente 

natural do sucesso escolar. Ao contrário, quando o mesmo e tratado no espaço de relações 

com o "outro", ou seja, no espaço das relações sociais, o erro tem um vilão, no caso, a 

familia. E o "pe- conceito" que define a fonte do erro. O erro e um indicador da 

fracasso do aluno. 

Esse paradoxo, aldm dos demais apontados ao longo deste capitulo, serão mais 

bem discutidos posteriomente. No momento, são apenas apontados como dados 

significativos, nhcleos problemáticos, merecedores de maiores aprafundamentos. 



O erro é fecundo e posifivo porque tem 
um lugar no mecanismo do co~rhecinienro. 

H.M.Casávola . 

Partimos da premissa de que o erro, concebido numa dimensão construtiva, 

configura-se como urna oportunidade didática para o professor. Primeiro, por ser um guia 

para um planejamento de ensino mais ef icq oferecendo indícios importantes para a 

identificação dos processos subjacentes da constnição conceitual, condição relevante na 

organização do ensino. Segundo, porque se olhado com mais rigor, poderá oferecer novos 

elementos para o professor refletir sobre suas ações didáticas e, com isso, dar novos 

direcionamentos As suas práticas pedagógicas, o que certamente incidira no seu 

desenvolvimento profissional. 

Para tanto, a proposta deste capitulo e avançar a discussão dos eixos problematicos 

que emergiram na análise dos &dos, utilizando as contribuições teóricas enunciadas no 

primeiro capitulo. O objetivo inicial é clarificar o sentido do erro nas práticas corretivas 

desenvolvidas no cotidiano da sala de aula. Em seguida tentar-se-á discutir as 

possibilidades e os limites de um trabalho de erro na perspectiva docente, enquanto 

estratdgia didática para alavancar o progresso do aluno. 

Um dado importante que emergiu durante as  observações na sala de aula foi o fato 

de a atividade de correção ter-se configurado como um espaço dinâmico para o trabalho de 

erro por tomar visíveis as etapas de urna situação didática, tal como proNs Brousseau 

(1988). 

Desde o momento da proposição do problema, da devoluçáo ( situação a-didática), 

institucionalização, as praticas corretivas, permeadas de ações, formulações e constatações 

por parte do aluno, assemelharam-se às situações didáticas, em que o erro é trabalhado 

dentro de determinadas condições de existência, ou seja, de acordo com as características 

do ensino que é desenvolvido. 

Na sua grande maioria, os relatos revelaram uma prática que deixa vir a tona os 

acertos dos alunos que já dominam o conhecimento em questão, deixando na penumbra as 

reais dificuldades dos que ainda estão em processo de construção. O aluno que vai a lousa, 



em geral, é designado para cumprir essa tarefa porque teve. êxito com ela, consegui4 

portanto, mais sucesso que seus colegas. Ou, o voluntirio, aquele que esta confiante no 

que fez e por que fez, ou seja, aquele que sabe e que fez certo. 

Nesses casos, a intervenção do professor resume-se em acompanhar e julgar o 

itinerhrio ja descoberto pelo aluno, ratificando-o, ou nfo, coisa que raramente ocorre, ja 

que o aluno que está na lousa quase não comete erros. Quando muito, o professor pede 

contas ao aluno dos procedimentos utilizados. Dessa forma, a tarefa corretiva se 

transforma na exposição de um modelo correto de resolução de uma tarefa e da 

valorização dos procedimentos algorí tmicos. 

Nessas situações didhticas, as formulações do aluno são quase nulas, suas ações 

consistem em substituir, sem a devida reflexão, os erros pelas formas corretas apresentadas 

na lousa. Mesmo para aqueles que vão a lousa e têm mais oportunidade de di6logo com o 

professor sobre o conteiido em questão, as intervenções, voltadas a direção do raciocínio 

do aluno, acabam por enfraquecer todo o espaço da devolução, etapa substancial para uma 

aprendizagem significativa. 

Quando o espaço de reflexão do erro pelo aluno é insignificante, estamos diante de 

um modelo de "instirucionali,=crção primitiva " (Portugais,l995) determinado por 

intervenções diretas do professor, dirigidas ao lugar do erro, mostrando o que falta para 

alcançar o acerto. Utilizando um procedimento canônico, chama um aluno ao quadro e vai 

sugerindo o caminho que é preciso seguir para alcançar a resposta correta. Esse trabalho 

expressa um " l ~ a b i r ~  pedugúgico" importante que e a correção, em que o professor 

desempenha o papel de "corretor-avaliador ". 
Numa situação didhticq como observou Brousseau (19881, quanto mais o professor 

ocupa o lugar do aluno, mais ele contraria seu projeto didático. As representações sociais 

dominantes da função docente, aliadas As ideologias que perpassam a avaliação da 

aprendizagem escolar (Luckesi,1995), reforçam este papel do professor em face do erro. 

Uma intervenção decorrente dessa postura e a utilização de um tratamento de 

reforço, a "remediação", com a finalidade de prevenir novas ocorrèncias do erro. 

Remediar significa, neste caso, corrigir, reparar ou erradicar, por meio de novas atividades 

pedagogicas ( remédios). Um exemplo desta estratégia é o professor perceber que os 

alunos estão errando muito nos problemas com frações e propor, separadamente, 

exercícios de fixaçao, com treino de operações com fraçks, nem sempre voltadospara a 

superação de um possivel desvio conceitual. 
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Esse trabalho com o erro pode ser facilmente verificado nos cadernos dos alunos, 

onde são passadas uma serie de exercícios repetitivos para memorização de regras 

algoritmicas. A remediação e, aparentemente, uma correção diferenciada, pelo fato de 

propor tratamentos preventivos, ou seja, tentando impedir que um erro volte a se repetir. 

No entanto, as tarefas propostas são iguais para todo o grupo-classe, sem levar em conta a 

individualização dos erros, pois o diagnóstico utilizado como fonna de avaliação, 

permanece centrado no produto, na precisão das respostas. 

Em geral, o professor tende a agir sobre os erros numa perspectiva empirista, isto é, 

corretiva, aliando a institucionalização primitiva a remediação. Isso não quer dizer que não 

ha um diagnostico do erro. Porem, por estar orientado para a eliminação imediata do erro 

no local onde o mesmo é produzido, acaba por reduzir seu questionamento a provhveis 

causas "psicológicas"em detrimento de outras possíveis fontes. Visto de fonna 

simplificada, seu tratamento também consiste em aplicar paliativos para eliminar efeitos. 

Segundo Baroody (1994), num ensino alicerçado na teoria da absorção 

(associacionista), o conhecimento e concebido como um acúmulo de dados que se 

imprime na mente. A aprendizagem ocorre por meio da memorização, pois é um processo 

que consiste em interiorizar ou copiar informação. Um ensino e baseado na impressão de 

imagens . E para a boa impressão dessas imagens a atenção e a condiçao fundamental, 

mesmo que as imagens não tenham sentido para o aluno. 

Errar por não prestar acençüo pode significar a não "impressão " das formas de 

resolução dadas pelo professor. Nessas condiçdes, formas errdneas deverão ser substituidas 

pelas certas, a repetição constitui-se num esforço memorístico de retenção do que e 

correto, sem abertura para uma discussão dos motivos do erro. Esta e urna fonna "páfica " 

de não dificultar o andamento do programa . 

Uma evidência disso foi a constataç30, logo no início da pesquisa, de que os 

cadernos dos alunos eram limitados enquanto fonte de analise dos erros, pois ali os erros jb 

haviam sido apagados e substituidos pelas resoluções corretas apresentadas a classe na 

hora da correção. Muitos espaços dos cadernos continham uma série de atividades voltadas 

a fixação de formas corretas de cálculos - os exercícios e os problemas "tipos". 

Tratamentos estes, que não favoreciam os alunos j6 privilegiados culturalmente, por não se 

constituirem em atividades enriquecedoras em termos de apropriação dos saberes 

matemáticos, da mesma forma, desfavorecedores para os que ainda não haviam 

compreendido os temas em questão. 



As categorias analisadas possibilitaram a visualização de marcas de um ensino 

centrado no professor, na transmissão do conhecimento, nos procedimentos 

individualizantes de o aluno relacionar-se com as tarefas. Essas duas características, 

presentes nas regularidades das correções, sintonizavam-se, também, com o ordenamento 

espacial da sala e dos alunos, raramente organizados para um trabalho cooperativo. 

Desde a distribuição dos moveis, com as carteiras enfileiradas, individualmente, e 

raramente organizadas para um trabalho em grupo, ate o uso quase que exclusivo do 

material tradicional, fala e giz, o professor, ai aparece, ao lado dos coadjuvantes - os 

alunos - como o protagonista principal deste cenário composto para a realização da aula. 

Nesse cenário, as "continhns" apresentaram-se como um icone muito forte da 

matematica praticada na 3a. série investigada. Saber matemhtica, para os alunos 

entrevistados, era saber fazer contas, institucionalizaç8o marcante nas práticas observadas. 

Esta representação pela criança da matemática, associada a origem do erro como falta de 

atenção, ao gerar sentimentos de incapacidade e culpabilidade no aluno decorria de uma 

visão fatalista do fiacasso escolar. 

Em compensação, as priticas também revelaram situações em que o aluno interagia 

com a matemática de forma ativa e prazeroza e a professora mediava essa construção com 

a postura de um parceiro mais experiente, expressando, com isso, indícios de um ensino 

construtivista. 

Um trabalho de erro que da sentido a atividade matematica orienta-se por um 

controle conceitual do trabalho do aluno e procura preservar o projeto central do ensino 

construtivista, no que se refere ao seu núcleo central, ou seja : "o aluno produz seus 

conhecimentos como resposta pessoal a uma questão " (Brousseau ,19 88). 

Nessa direção, o professor elabora estratégias, não apenas para que o aluno 

modifique o procedimento errõneo, mas para que ele possa se apropriar do "numérico " e 

não apenas do "numerismo "( continhas). Para isto, o professor deverá franquear ao aluno a 

possibilidade de errar, tatear, na busca de melhores respostas, restituindo-lhe a 

responsabilidade do controle de sentido da atividade. 

Apesar de raros, houve momentos em que a professora instigava a classe a 

buscar respostas diferentes, a criar hipóteses e experimentá-las. Isto ocorreu quando as 

intervenções da professora foram diferenciadas das costumeiras; quando permitia que 

outros alunos - não só os 'yorfes" partilhassem suas tentativas de acerto com todo o 

grupo-classe . Nessas ocasiões, o que a professora fazia era avançar um passo em algum 

aspecto da devoluç80, por exemplo, quando recusava-se a fornecer orientações 



"didáticus" para o aluno resolver a tarefa . Nesse momento, o .aluno era levado a exercer 

sozinho o controle conceitual aprendendo a transitar no espaço "a-didático", como 

construtor de seus próprios conhecimentos. 

Não se tratava de deixar o aluno sem possibilidades de tomar decisões. Este, vendo- 

se em "conflito cognirivo", deveria assumir o controle de suas açdes, tanto em relação as 

operações a serem realizadas quando a consecução dos algoritmos. O aluno, ao ser 

colocado em situação de fazer suas próprias experiências matemáticas, percebia seu erro, 

não como urna incapacidade, ou decorrente de falta de atenção, mas como um obsiáculo a 

ser ultrapassado. 

Essa discussão está no centro das teorias analisadas. O caráter construtivo do 

conhecimento só é concretizado quando há ação do sujeito; quando ele pwticipa de forma 

ativa nesta construção. No caso em estudo, o erro só forneceu seu significado real para o 

aluno quando tomou-se um "obsewávei " para ele. 

Nas práticas analisadas, nem sempre os erros se constituiram em "observhvel" 

para todo o grupo-classe. Uma possibilidade de compreender como isso ocorreu é 

caracterizar os diferentes niveis de relação do aluno com o erro, segundo a teoria 

psicogenetica. 

Nível A - O aluno e indiferente ao erro. Ele faz a correção no caderno mas não sabe 

por que errou . No plano do fazer, a correção e efetivada, mecanicamente, ao substituir a 

forma errada pela certa. Entretanto, não consegue identificar as relaçaes entre o que 

estava errado e a forma correR em termos das reIaç6es lógico-matemáticas envolvidas. 

0 s  novos esquemas não geram as necessárias desestruturações dos antigos para urna 

visualização do obstáculo a ser ultrapassado. O reconhecimento do erro é nulo e não 

provoca avanço na construção conceitual. O aluno, nesse nível, precisa de ajuda do 

professor para compreender a noção que está sendo construida. O apoio será nulo se 

consistir de formas rotineiras de reforço (repetição de tarefas), pois os erros são 

geralmente de ordem conceitual e, com a repetição tendem a se tornarem sistematicos . 

Nivd B - O erro 6 percebido como algo que precisa retificação. Causa inquietação, 

mas não chega a desestmturar os esquemas anteriores. A criança faz tentativas, ensaia 

novos percursos, mas não consegue sozinha superar o erro. Nesse nivel, a criança 

consegue por meio de uma correção na louça, mesmo não sendo o aluno que vai ao quadro, 

identificar seus erros e avalia-los. Erros de distraçáo e de incompreensão das instruçties 



são geralmente superados pelas recomendações feitas pelo professor durante as correções 

coletivas. São erros cometidos pela media da cIasse e que podem ser superados com a 

ajuda de colegas e dos livros . 

Nível C- O erro é um "observrivel" . O aluno está consciente que errou, porque 

errou, tem consciência do "quilate" do erro. A correção no quadro permite-lhe apropriar- 

se do sentido do erro. Não precisa de ajudas externas. Em geral, conclui seu trabalho sem 

contar com elas. Está em condições de ajudar os colegas. Aqui podem estar os erros de 

"distração ", nem sempre considerados erros. 

Um trabalho de erro na perspectiva constnitivista não anula o papeI docente, ao 

contririo, intensifica-o e altera suas características mdicionais. Pode -se dizer que inverte 

seu sentido, transformando o professor em "maliador-corretor", em que a correção e 

precedida de um diagniistico. Isto não o exime de assumir suas responsabilidades 

inte~entivas, todavia, estas são modificadas e ampliadas em direção a certificação do 

progresso do aluno, da compreem20 da matemática enquanto ciência de relações, da sala 

de aula enquanto espaço de múltiplas relações sociais. Essa complexidade decorre de que 

o aluno é, primordialmente, um sujeito hist~rico que consigo as características de um 

sujeito cognitivo ( sujeito que aprende), de um sujeito epistêmico ( que aprende 

matemitica) e de um sujeito didatico ( que aprende em sala de aula) . 

Segundo Perrenoud (1993 b: 73-90), as "novas didáricas"co1ocam o professor 

frente a situações mais complexas de ensino, onde as tarefas apresentam novas 

características e as formas de controle tradicional são insuficientes. Isto implica mudanças 

das regras do 'yogo" que se desenrola na sala de aula. As alterações, segundo o autor, 

ocorrem também, no "oficio de aluno", pelas novas interações decorrentes de sua 

condição de sujeito ativo de sua aprendizagem. A alteração das características das 

"tarefas tradicionais ", mais fechadas, sincronizadas e de curta duração para as "novas 

tarefas ", mais abertas, menos estereotipadas e de maior duração, provoca novas formas de 

o aluno interagir com as tarefas, o que impõe uma nova organização do trabalho docente e 

novas formas de controle sobre o grupo-classe. 

Nesse novo cenário, as formas tradicionais de correção dos erros vão dando lugar a 

outras, mais voltadas a desestabilizar as defensivas do aluno em relação As tarefas 

tradicionais. Como foi mostrado, nos diferentes níveis de observação do erro, nem todos 

conseguiram este propósito. O que estaria impedindo o aluno de se desfazer de muitos 



erros çistemáticos e até conceituais de rnatematica que v im carregando ao longo de sua 

vida escolar? 

Face as mudanças provocadas pelas novas didáticas, a hipótese mais forte que 

emergiu da análise anterior e que se tenta elucidar neste capitulo é a de que: 

Para ser uma estratégia didatica inovadora, o erro precisa ser um "obsentável" para o 

aluno. Porém, o erro não serii um "observável" para o aluno, se, antes, não for um 

"observúvel" para o professor. 

Segundo De La Torre ( 1  994), numa visão construtiva, não basta constatar o erro. E 

preciso tratá-lo. Mas a forma de tratamento não e o reforço, a remediaç30. Segundo a 

abordagem piagetiana k tornar o erro "observável" pelo aluno (Davis & Spósito:T990; 

Macedo: 1994, 1996,1997; La Taille, 1997). O aluno tem que perceber a qualidade do 

mesmo, interagindo com ele, desequilibrando suas estruturas mentais, por meio dele, até 

poder superá-lo. 

No presente estudo, as observações do erro na sala de aula evidenciaram a 

importância dessa afirmação, especialmente, nos momentos em que os alunos puderam 

falar, do seu jeito, a respeito dos conhecimentos que estavam sendo tratados, confrontando 

formas diferenciadas para chegar a resposta correta. No entanto, esse achado, por si só, não 

se apresentou suficiente para uma reflexão do erro em termos de mudanças. 

A consistência da hipótese e dada pela condição imposta pelo "sujeito didático " ao 

"observável", ou seja, o requisito e o erro ser, igualmente, um observavel para o professor. 

Não se trata de discordar das premissas afirmadas pelos autores, mas de estendê-las ao 

sujeito que ensina. Alguém, que ao ensinar, é também um sujeito cognoscente 

(Freire:1997) e, portanto, precisa inserir o "observável " na sua concepção de erro. 

Se o erro também não for conhecido pelo professor, em sua qualidade, ou seja, se 

não provocar um conflito cognitivo no professor, não haverá questionamentos em relaçiio a 

natureza do erro e As possibilidades de mudança serão minimas em relação a efetivação da 

aprendizagem do aluno. 

Portanto, minha hipótese não pretende apontar falhas na interpretação dada pelos 

estudiosos da teoria psicogenética. Minha inserção no cotidiano da sala de aula levou-me a 

perceber a dificuldade de a professora criar um clima de questionamento mais efetivo em 

torno do erro do aluno, capaz de provocar mudanças nos processos subjacentes de alguns 

copceitos em conírução pelo grupo-classe . 



Apenas queremos reiterar o pensamento piagetiano lembrando que tal como fez 

Piaget , enquanto sujeito do conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, o professor 

necessita assumir uma atitude investigativa diante do erro do aluno, para melhor conhecê- 

10 e agir sobre ele. Tornar o erro um observavel para o professor, para que se constitua em 

um observavel para o aluno, requer urna série de mudanças em relação as decisões sobre 

ensino e especialmente sobre a avaliação da aprendizagem do aluno. 

A aprendizagem de matemática, segundo a abordagem piagetiana, ocorre mediante 

reestmturações sucessivas, quando as representações iniciais da criança devem evoluir, a 

partir de concepções iniciais legitimadas por seu meio imediato, para outras mais 

diferenciadas. O que faz a criança avançar e ela perceber-se em contradição. E quando ela 

toma consciência dos modos distintos de interpretar a realidade. E quando ela passa por 

um "conflito cognifivo " ( Inhelder, Sinclair, Bovet , 1974: 32 I) .  

O termo "observável" traz implícita a idéia de construção, portanto, observado a 

partir das relações que envolvem as transformações do objeto. Captar o sentido do erro 

requer , tambem, para o professor, a compreensão de sua natureza , de sua "qualidade", 

para que possa captar as interrelações do erro no cotidiano da sala de aula. 

Portanto, o que foi dito acima, também é valido para o professor, no seu processo 

de desenvolvimento profissionaI. A incorporação de novos conhecimentos sobre o ensinar 

e o aprender matematica não se faz de forma linear. E preciso que alguns conflitos sejam 

colocados ao professor para um novo redimensionamento de suas ações. 

Assim, a analise da praxis docente foi revelando "jr~dicios" da existência de 

espaços contraditiirios no cotidiano escolar, em relação ao erro do aluno. 

O que ficou mais evidente nas práticas corretivas foi uma concepção de erro como 

falta, déficit, erro como sinônimo de fracasso, erro como um produto que precisa ser 

"apagado" da vida escolar, portanto, um elemento indesejável. Em menor escala, o erro 

foi percebido como integrante de processo de conhecimento, algo construtivo que merece 

ser observado com maior cuidado pelo professor e com mais respeito ao aluno que erra. 

Quando perguntada se é construtivista, a professora atesta seu "eclerismo" ao dizer: "Eu 

sou mesclada ". 

Segundo De La Torre ( 1994), a dupla consideração do erro por parte do professor - 
construtivo em seu pensamento implícito e negativo em sua prática - é um caso de 

pensamento dilematico do professor. Neste sentido, qualquer reforma ou inovação, no 

âmbito de sua pratica pedagógica, requer mais do que conhecimento e atitude positiva. 



Requer, outrossim, situações nas quais exista o compromisso de mudança, situações que 

gerem reflexão critica, promotora de mudanças atitudinais e profissionais. 

Este hiato entre teoria e pratica docente já tem sido denunciado exaustivamente na 

atual l i  teratura pedagógica. Mas, ainda e forte a tradição processolproduto nos cursos de 

formação docente, tanto inicial, como continuada. A formação, destituida de reflexão da 

pratica, tem contribuido, muitas vezes, para a lentidão das mudanças das prhticas 

pedagogicas, não possibilitando aos docentes a assimilação de urna base teórica capaz de 

transformar a pratica. 

Para Perrenoud ( I 993 b), "os novas didáticas enfraquecem o controle do professor 

e numenfam o espaço de manobra dos alunos. Para explicar u adesão de numerosos 

professores ds didáticas tradicionais não é necessário atribuir-lhes uma ideologia 

conservadora ou uma rig ide: pessoal face ir mudança. Um professor que não doniine as 

esrrat égias dos alunos perante uma nova didática tem boas raz6es para ficar relicenie " 

(Op. cit.: 89-90). 

Para este autor, essas mudanças colocam o problema da preparação dos professores 

para enfrentarem as contradições e conflitos impostos pelos novos desafios. Para ele, o 

principal objetivo de urna formação docente deveria ser a "capacidade de gerir conjlitos" 

( Op. cit.: 170). Por se tratar de uma profissão que se orienta, mais por saberes de 

experièncias e de improvisações, num contexto em transformação, o professor sente-se 

impotente no desempenho daquilo que sabia fazer, e fazer bem, com os saberes que 

possuía. 

O que foi discutido, ate então, e como o papel da intervenção do professor é 

fundamental para a compreensão do erro. Se o professor compreende por que o aluno erra, 

poderá planejar um ensino eficaz. Não se trata apenas de sancionar o erro, mas sim, de 

adotar outros tipos de intervenção, capazes de atingir todo o grupo-classe tendo em vista o 

progresso do aluno e, conseqüentemente, a superação dos erros. 

Portanto, diagnosticar e corrigir os erros não e suficiente para a meIhoria do 

ensino. Os erros contem um potencial educativo que precisa ser mais bem explorado, não 

só pelos professores, como tambem, pelos próprios alunos. O ato de explicar e dar sentido 

a seus próprios erros e, segundo Rico ( 0p.cit.: 93), uma atividade altamente estimuladora 

e provocativa para os alunos. 



4.1 - A Observabilidade do Erro pelo Professor 

Por que a dupla "observabilidade"do erro não e tratada na perspectiva piagetiana ? 

Nesta teoria, o "observável " diz respeito somente a criança. A preocupação dos teóricos 

constmtivistas k com o individuo em desenvo~vimento, que utiliza Ibgicas proprias para se 

relacionar com o mundo. O erro faz pane das formas provisórias de conhecer o real. É 

intrínseco ao ato de aprender. Como a aprendizagem é um ato dinâmico, decorrente das 

interações do sujeito que aprende com o meio fisico e social, o erro tambem passa por 

transformações, dependendo das situações conflitivas que o sujeito defronta ao longo do 

seu desenvolvimento. 

Já a preocupação dos especialistas da educação e com o ensino voltado ao aluno 

que deve aprender determinados conteúdos selecionados pela escola, ou seja, a 

preocupação com o sujeito que aprende numa determinada situação, sob determinadas 

condições. 

Ensinar, na perspectiva construtivista consiste, prioritariamente, em reconhecer o 

aluno como o sujeito da aprendizagem. Se o ensino é movido por uma intencionalidade - 

ha determinados objetivos a serem alcançados, um programa a ser cumprido em 

determinado prazo e a partir de determinadas condições colocadas pela instituição escoIar 

- como o professor  pode^ mediar a constmção do conhecimento do aluno, ultrapassando 

as formas espontaneas de conhecimento próprias ao desenvolvimento do indivíduo? 

A grande dificuldade que a abordagem piagetiana coloca para o professor é o fato 

de essa aprendizagem estar vinculada ao processo de maturaçáo biopsicológica. Como 

respeitar os niveis de desenvolvimento cognitivo de cada um dos trinta e cinco alunos de 

uma turma? E como atender, de forma diferenciada, as características individuais da 

aprendizagem dos alunos ? 

Conforme já mencionado no capitulo anterior, o erro esta vinculado a uma 

concepção de ensino. Dar-lhe um novo estatuto supõe um redirnensionamento das ações 

voltadas a aprendizagem do aluno. Portanto, tomar o erro observhvel para o professor 

implica, primordialmente, a consideração do aluno como sujei to histórico que aprende, 

com os conhecimentos sociaIizados pela escola, a se relacionar melhor com o mundo. 

Como um ser situadomno mundo, mundo não exclusivo da escola, o aIuno traz um 

conhecimento previo que devera desafiar o professor em temos de provocar rupturas e 

continuidade em relação aos conhecimentos desejados e reconhecidos como essenciais 

pela sociedade.( Snyders : 1974 ). 



A grande questão que se coloca ao professor e, justamente, como organizar o 

confronto do saber historicamente acumulado a um detenninado aluno que já adquiriu, 

fora do mundo escolar, uma significativa carga de conhecimentos informais, de tal forma 

que as priiprias rupturas forneçam condições de continuidade e avanço no ato de aprender. 

Enfim, como o professor mediara este circuito de saberes? 

A "observalidode " do erro aloja-se no espaço central das situações didaticas. 

Retomando as ideias de Brousseau (1988), e possível afirmar que as intervençaes 

fundamentais numa situação didática de trabalho com erros, são as "devoluçóes" e as 

"i~istitucionaiisaç6es". Como observa o autor, delas depende o bom funcionamento do 

espaço "a-didático ", núcleo gerador de aprendizagens duradouras. 

Nas situaçdes corretivas analisadas, o niideo de observação do erro pelo aluno e 

detenninado pela observação que o professor tem do mesmo, portanto, das possibilidades 

interventivas que adota, da forma como efetua a devolução e a institucionalização da 

tarefa, aquilo que Brousseau (1986) considera o eixo determinante do processo de 

aprender. 

No ato de recontextualizar os saberes, ou seja, dar um sentido aos conhecimentos a 

serem ensinados, o professor faz um percurso inverso ao do cientista, recolocando o saber 

na sua situação inicial, de questão em busca de solução. O trabalho do professor consistirá, 

pois, em escolher situações que possam ser assumidas pelos alunos e lhes permitam 

enconbar os meios de resolvê-las. 

Para provocar a aprendizagem, essas situações deverão ser organizadas de tal 

forma, que os conhecimentos que o aluno possua sejam suficientes para compreender o 

que pede o problema. Porem, a situação deve colocar um problema tal que o aluno não 

saiba resolvê-lo, apenas com os conhecimentos que possui. Se ele consegue resolver so 

com os conhecimentos de que dispõe, então, não se trata de um problema para ele, mas 

apenas de um exercício de aplicaçao ou de reforço. 

O aluno, diante da situação deve assumir decisões, produzindo ações para encontrar 

as soluções, dando significado ao que aprende. E nesse jogo de inter-relaçdes, entre os 

conhecimentos já adquiridos e os novos conhecimentos, ou seja, na situação didatica, que 

os conhecimentos se constróem. Portanto, a situação deve ser organizada a partir dessa 

tripla devolução: da regra do jogo, do problema, da decisão. 

Essa organização pode, ou não, abrir canais de comunicação com os conhecimentos 

prévios dos alunos, provocando, ou não, interações possibilitadoras do avanço do 



conhecimento do aluno, permitindo, ou não, propiciando, ou não, conjeturas ou hipóteses 

de ação intelectual para que o sujeito cognitivo incorpore dados novos aos que já possui. 

Portanto, para que o erro seja um observável para o professor, a "devolução" e a 

"iplsiitucionali=açãottcionalação" deverão estar presentes na situação de correção. Trata-se, na 

realidade, de alterar as regras do jogo, ou seja, alterar o "confrato didáfico" 

implicitamente vivificado entre o aluno, a matemática e o professor. 

4.1.1 - Do Informal ao Formal 

Uma boa reflexão do erro por parte do aluno - sua observabilidade - ocorre, de 

forma mais intensa quando o professor possibilita ao aluno confrontar-se com seus 

conhecimentos prévios. Um dos pontos observados nas práticas aqui analisadas foi a fraca 

articulação entre os saberes da aluno e o conhecimento oficial desenvolvido nas situações 

didáticas. 

Para Baroody (1994), a matemática informal e um elemento fundamental a ser 

acionado para o professor conhecer a qualidade do erro do aluno. Para que o erro seja um 

observável para o aluno, o momento da correção, como todo bom instrumento de 

avaliação, transforma-se numa situação de aprendizagem, em que o aluno e levado a 

interagir com seus conhecimentos anteriores, de tal forma que seja desafiado a fazer 

acomodações ( modificações) naquilo que conhece para responder As questões propostas. 

Se, para a observabilidade do erro é fundamental a natureza da pergunta, esta s6 

poderá produzir uma desestabilização das estruturas cognitivas do aluno, quando 

endereçada para alem daquilo que ele já conhece. Nesse sentido, necessário, mas não 

suficiente, que a professora saiba o quanto seus alunos já conhecem sobre os temas em 

questão. 

Seria necessário saber que para a Érico. é mais importante "saber fazer 

mamadeira" para a sobrinha do que aprender "raiz quadrada ". Mas isto e importante para 

o Éleo que também faz parte do grupo-classe. 

Parafraseando Snyders (1974: 2201, para ensinar a matemática a Érica, é 

indispensável conhecer a matemática e a €rica. Mais ainda, e preciso saber porque é que 

se deseja que Érica aprenda matemática, como é que a aprendizagem da matemática 

ajudará a Érica a situar-se no mundo de hoje - numa palavra, quais sào as fins visados pela 

educação. Como observou Brousseau : 



Se uma siiuaçüo leva o alinio à solução como um trem em seus rrllhos, qual é a sua 

liberdade de construir seu conhecimento? Nenhuma. A situuç6o didática deve conduzir o 

aluno a fazer o que se busca, porén, ao mesmo f empo, não deve conduzi-lo. ( 1 98 8: 54) 

As investigações cognitivas têm mostrado que as crianças tendem a interpretar e 

abordar a matemática formal em função de sua rnatematica informal, independente de 

como são introduzidas as técnicas, símbolos e concepções matemáticas na escola. 

(Baroody, 1994:47). 

Segundo a tese central de Piaget, a base conceitual da matematica e fornecida pelos 

esquemas de ação da criança. De fato, ao enfiar na escola, a criança já possui muitos 

desses esquemas ( comparar, ordenar, juntar e separar objetos) que vão possibilitar-lhe 

entender as relações. 

No entanto, como observou Nunes (1997:51), mesmo que a criança saiba contar, 

antes de ir a escola, falta-lhe a significação social dessa atividade. Esse conhecimento 

primeiro, pode se constituir em obstáculo para a criança quando sujeito a uma 

remodelação pela escola, ou seja, quando for transformado em sistemas de signos 

convencionados pela sociedade. A resignificação que a escola faz das representações 

espontâneas das crianças não se faz, como lembra a autora, de forma linear, em que os 

novos conceitos são encaixados nos anteriores. Exige uma redescrição, que deve levar em 

conta as limitações dos sistemas de signos adotados pelas diferentes culturas. 

A escola, no processo de institucionalização do conhecimento, valida determinadas 

práticas e exclui outras. No ensino fundamental, onde são desencadeadas as 

reestruturações dos conceitos matemáticos intuitivos e espontâneos em conceitos mais 

formalmente estruturados, há uma forte tendência em priorizar-se a pratica da aritmkica 

escrita. No entanto, a aritmética oral e a forma mais corrente no cotidiano da criança. 

Segundo Nunes (19971, a quantidade de erros cometidos na aritmética oral das 

quatro operaç6es é menor do que na aritmética escrita, pois a criança utiliza muito mais os 

raciocínios lógico-matemáticos por meio da linguagem oral. Os erros são mais persistentes 

na aritmética escrita e tomam-se acumulativos como no caso dos alunos que ainda não 

dominam bem esses codigos, tal como Renato que lê e fala corretamente mas não 

consegue escrever com clareza. 

Se a matematica informal é fundamental para a criança enfrentar com êxito a 

matemática escolar, o professor necessita organizar seu ensino a partir de um bom 

diagnóstico do que a criança já conhece em relação dos conteúdos a serem abordados, 



articulando os conhecimentos formais com os informais. A importância disso para o tema 

em questão e que as lacunas existentes entre os conhecimentos informais e os formais 

poderão explicar as dificuldades do aluno e as fontes de seus erros. Um ensino formal 

introduzido com muita rapidez e desarticulado do conhecimento informal que a criança já 

possui, resulta numa aprendizagem memoristica que leva a uma utilização mechica da 

matematica escolar, concorrendo para uma produção de erros sistemáticos, difíceis de 

serem compreendidos pelo professor e eliminados pelo aluno. 

Por outro lado, como se constatou no caso do Renato, gera um sentimento de 

apatia, diante da matematica, e de baixa estima, diante de si mesmo. Não conseguindo 

memorizar, nem dados, nem tecnicas, apresenta erros "estranhos" os quais produzem, 

por sua vez, seu "distanciamento", sua perda de interesse e sua indiferença em relação a 

matemática. Em geral, alunos que apresentam essas dificuldades são dados como 

"dificeis" pelo professor, e incluídos na lista dos que devem ser reprovados. 

Uma forma de conhecer a matematica pratica dos alunos é "escutar" seus 

pensamentos relacionados as atividades. Falar alto, aquilo que pensam, durante a execução 

da tarefa e urna forma de o professor identificar os "porqués "de seus erros e possibilitar 

sua menor incidência na escrita. Essa pratica, por exigir um tempo maior do professor, 

poderl ser praticada numa classe numerosa, de formas diferenciadas, acentuando um 

ensino mais cooperativo entre os alunos. 

4.1.2 - A Dimensão Social da Aprendizagem 

Uma estrategia favorecedora de o erro ser um observavel para o professor seria a 

intensificação dos trabalhos em gmpo na sala de aula. Os alunos, ao interagirem com os 

colegas, estariam, nao apenas, expondo oralmente seus raciocinios, como também, mais 

expostos aos conflitos cognitivos favorecedores de o erro ser tomado como hipiitese de 

trabalho. Nas conjeturas e tateios os alunos vivenciariam os momentos a-didáticos, 

envolvendo-se na busca de soluções para os problemas. 

Nesse processo muitos erros poderiam ser refletidos de forma cooperativa, 

auxiliando alunos com mais dificuldades e ate enriquecendo os demais. A atividade da 

criança 6 potencializada com a atividade de seus colegas, pois, ao discutir suas proprias 

conjeturas com as dos outros, consolida-se o trabalho critico, necessário a aprendizagem. 

A relação da criança com a matematica não é um ato individual. É, antes de tudo, uma 

relação social. A resistência que as coisas e os outros oferecem faz da aprendizagem um 



ato de reivenção da realidade, obrigando o sujeito a modificar seu sistema de 

representações. Compreender as representações do aluno, e compreender sua relação com 

o mundo. 

Muitos erros ocorrem devido a "ansiedade "dos alunos em rclação a matemática. E 

esta pode ser amenizada, segundo B a r d y  por meio de prhticas cooperativas estimuladas 

pelos trabalhos em grupo. A criança ansiosa, como é o caso de Fábio, falta confianpa 

naquilo que faz. Por não conseguir expõr seu conhecimento informal, ela se protege 

mediante respostas rápidas, sem relação com os objetivos da tate& respostas rápidas, mas 

errôneas. O fato de não pòr a prova seu conhecimento informal, leva-a adotar cálculos 

mecânicos e apresentar rapidamente uma resposta qualquer. 

A teoria da absorção, segundo Baroody, por estimular um trabalho individual do 

aluno, demonstrado mediante a memorização de tecnicas, desenvolve inúmeras crenças 

irracionais nos alunos, dentre elas a depreciação do conhecimento informal, da dúvida e do 

erro. 

Pesquisas sobre interações gnipais têm mostrado que as crianças rrão atuam 

isoladamente sobre o mundo, mas que suas ações coordenam-se com seus pares e adultos. 

Esses estudos ( Doise e outros, 1975; Perret-Clemont, 1979; Mugny, 1985) evidenciaram 

que numa situação de interação, na qual a criança se depara com outros modos de 

resolução de um problema, as contradiç6es oriundas dos parceiros podem mais facilmente 

ser percebidas do que aquelas encontradas pelo aluno sozinho ( Bednarz, 1995: 49).13 

A teoria da situação didática, ao centrar a constnição do conhecimento na sala de 

aula, coloca em destaque a importincia do lugar ocupado pelas interações sociais na 

construção do conhecimento pelo aluno. O papeI desempenhado pela "ação" no 

desenvolvimento do sujeito, conceito chave na teoria piagetiana, tal como foi utilizado por 

Bachelard (1938) rcmcte ii idkia de um conhecimento em permanente constnrção, pela 

passagem de um estado de desequilibrio a outro estádio de equilibrio mais avançado. O 

conhecimento cientifico passa, assim, por uma "consfante correção ", atraves da superação 

de seus obstáculos. 

No entanto, como lembra Brouseau ( 2986) é preciso que um conflito estruturador 

provoque as mudanças necessárias. E este só e possivel quando ocorrerem interações 

( comunicação, debates, ) fazendo emergi r "centraç6es cngni!ivus opostos ", fator 

13 . GARNIEK BEDNARZ, ULANOVSKAYA e coihradores d e r a  um lugar de destaque a 
dimensão social da aprendizagem, ao longo de siia obra: Apds Vygoak e Piagei: Perspectivas 
Social c Cons~nrtivisfa. Escolas Russu e Ocidetttal. 



fundamental para novas estruturações. Assim, para que a. criança veja seu erro, e 

necessário que o professor organize situações em que ela possa ser confrontada com 

pensamentos divergentes. Nas situações a-didá~icas onde a criança ao participar do jogo 

de descodificaçãolcodificação, expõe suas idéias e as discute em relação as de seus 

parceiros. Nessas interaçaes sociais, as explicaçõeslrefutaçdeç podem gerar o surgimento 

de novas concepções e estratégias. 

O erro, por ser permitido, é percebido pela criança como fazendo parte do processo 

de aprendizagem. Para o professor, ele representa um indicio de qual concepção o aluno 

está operando no processo de elaboração de um conceito. Ao mesmo tempo, serve para o 

professor diagnosticar, e modificar, a atividade proposw já que o erro ocorre dentro de 

determinadas condições. 

Nessa perspectiva, as interaçdes sociais constituem-se num meio para a elaboração 

dos processos cognitivos. A cooperação e o conflito são, assim, referentes importantes para 

que o professor perceba, de forma mais ampla, os erros do aluno e possa organizar o 

ensino a partir de parâmetros mais concretos. Dar um novo sentido ao erro, requer, 

portanto, uma reorganização das atividades grupais na sala de aula. 

Fazer com que o aluno tenha uma participação ativa na construção de seu 

conhecimento é dificiI de ser alcançado numa sala numerosa e organizada para um 

trabalho homogeinizado. O agmpamento em duplas: " padrinhos x afilhados " foi um sinal 

de mudança, no entanto, não proporcionou urna interação mais efetiva em temos de 

discussão, descobrimentos e esbatégias corretivas. O fato de colocar "ulunosforres " como 

'Ipreceptores" de "alunosfrtlcos" colocou, tambkm, questões éticas para o ensino. Pois, 

os 'Ifortes" não teriam o mesmo direito que "os fracos" de um ensino adaptado ao seu 

nível e a seus interesses ? 

4.2 - Erro, Avaliação e Fracasso Escolar 

A analise preliminar dos dados apontou a existência de um discurso contraditório 

em relação ao erro do aluno; mais construtivo no pensamento e mais negativo na pratica. 

As categorias analisadas sinalizaram, ainda, para a vigência de uma pratica corretiva frágil 

para todo o grupo-classe perceber suas contradições e superar seus erros, pode-se dizer 

inconsistente, enquanto instrumento avaliativo. 

Essas evidências expressam que uma reflexão sobre o erro na sala de aula faz 

emergir as rniiltiplas relações que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, 
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Referindo-se as dificuldades dos alunos com os algoritmos, Saiz observa : 

"Não se pode deixar de lado com um simples "Você deve exercifor mais as 

divisões' ou 'prestar mais utenção' L.; estes erros se constituem em obsfúculos que 

impedem a apreiidszagem, o bs fáculos que pião são superados sunren f e conr maior atenção, 

nem com mais e-rercicios " ( 1 994: 2 1 5 ) .  

Para o erro ser superado, é necessario utilizar novas formas de atuar sobre ele. Aí, o 

papel do professor é decisivo. Alterar os instrumentos de avaliação, sem uma reflexão 

mais profunda das novas sustentaç6es tebricas, pode transformar o estatuto do erro num 

mecanismo seletivo mais poderoso para a manutenção do fracasso escolar, uma forma 

mais sutil de torna-lo mais resistente ao progresso do aluno. O fato de o professor 

centralizar sua avaliação formativa, apenas no momento da correção coletiva, não limita 

seu conhecimento sobre a natureza dos diferentes erros praticados pelos alunos; e isso não 

seria uma atitude de aceitação da "teoria dos dons", fonte alimentadora da seletividade 

escol ar? 

Só o fato de que uma pequena parcela dos erros cometidos pelos alunos estava 

relacionado a problemas psicoliigicos, como falb de atenção e que a maior parte deles 

eram sistemhticos e originkios de uma ma compreensão dos conceitos implicados, atenta 

para a necessidade de novas estrategias de ação para fazer frente a essa realidade. Dentro 

de um quadro mais transparente, a pritica de uma visão construtiva do erro apresenta-se 

como uma valiosa estrategia da pedagogia do sucesso escolar. 

André e Passos (1997) mostraram que e possível subverter o quadro fatalista do 

fracasso escolar da escola a partir de um trabalho diferenciado na sala de aula. 

Concordando com Perrenoud as autoras afirmam que um trabalho diferenciado não 

significa diversificar os conteúdos nem tampouco individualizar o ensino. 

Na proposta apresentada pelas autoras, o caráter de individualização é dado, 

prioritariamente, pelo reconhecimento do aluno que aprende enquanto sujeito 

epistemolbgico e didático. E isto implica novas organizações de trabalho para o grupo- 

classe, na ampliação dos espaços a-didaticos das situações de ensino, no acompanhamento 

atento pelo professor do aluno em dificudades, na criação de espaços de comunicação e 

debates dos alunos em torno do conhecimento em construção. 

Trata-se, enfim, de uma prática mais formativa de avaliação do aluno, em que o 

trabalho de reflexão do erro ocupa um espaço fundamental para o professor diagnosticar o 



progresso do aluno. Mas, trata-se também de encontrar novos dispositivos de tratamento 

do erro de matematica, para alem das formas de repetição e exercitação de regras 

algorítmicas. 

Uma tal alternativa para se trabalhar com os erros dos alunos tem como ponto de 

partida o envolvimento mais intensivo dos alunos na atividade de correção. A correção, 

vista sob o ângulo das dimensões sociais que envolvem o sujeito do conhecimento, ao não 

dirigir o controle para os resultados, mas, sim, para a formação do aluno, pode fornecer ao 

professor uma nova "regulação "do processo de ensino-aprendizagem, em que os erros são 

percebidos como sinais de alerta para a continuidade/ ruptura inerentes a constnição da 

matemática escolar. 

Nesse sentido, uma estrategia que poderia auxiliar o professor na sua avaliação 

fornativa, cuja função é dar aos resultados um carater orientador, seria a cadificação dos 

erros feita pelos próprios alunos nos seus cadernos. Trata-se também de uma auto- 

avaliação, mais transparente para o professor, por preencher características de um 

diagnóstico que auxilia o professor na sua tarefa de acompanhamento do processo de 

aprendizagem do aluno. Ao fornecer um registro dos diferentes erros ou dificuldades dos 

alunos, fornece-lhe maior visibilidade para a identificação dos diferentes niveis de 

obstáculos a serem ultrapassados pelos diferentes alunos. 

Uma cor verde, por exemplo poderia indicar que o aluno não tem dificuldade com 

a tarefa e ja conseguiu compreender o porque do erro cometido. Uma cor laranja, 

assinalada no caderno pelo priiprio aluno, indicaria um erro ou dificuldade que o aluno 

poderia resolver com auxilio dos livros ou uma intervenção mais pontual da professora ou 

dos colegas. Um sinal vermeIho representaria mais que um alerta ao professor; sinalizaria 

para erros não possíveis de serem superados pelo aluno. Codifícação esta que tevaria o 

professor a adotar uma atitude reflexiva e preventiva diante dos erros. 

Nessa estratégia, o professor, ao lidar com os erros do grupo-classe, além de 

reconhecer as diferenças dos alunos, teria i sua disposição dados mais precisos para 

intervenções mais "dferenciadas ". Os dados poderiam ser utilizados para um 

mapeamento global das dificuldades dos alunos, funcionando como diagnóstico orientativo 

das atividades de apoio e recuperação dos alunos. 

Essa estrategia, como possibilidade alternativa de o professor ter um 

acompanhamento mais rigoroso, e menos contemplativo, dos erros do aluno, ao eliminar 

o caráter sentencivo da correção tradicional, não enfraquece o caráter forrnativo da 

avaliação porque introduz uma nova forma de gestão dos erros, sinalizando para a 



necessidade de um referente mais seguro para um trabalho diferenciado. O mais 

importante e o professor adotar uma atitude reflexiva frente ao erro do aluno, procurando, 

não so, compreender o erro dentro de um contexto de ensino, mas tambem compreender o 

aluno que erra. 

Se diferenciar é dispor-se a encontrar estratégias para babalhar com os alunos mais 

dificeis ( André e Passos), em relação aos dados que o presente estudo forneceu, eu diria 

que diferenciar é tomar o erro do aluno, um problema para o professor, no mesmo sentido 

que as autoras colocam em relação a necessidade de modificar o arranjo da sala, os 

materiais didáticos, o planejamento das atividades, num incessante movimento de 

reinvenção do ensino e, com uma atitude inquiridora aos novos desafios que a pedagogia 

ativa têm colocado aos professores, clarificando melhor os vieses espontaneistas que 

perpassam o estatuto dos erros das atuais práticas construtivistas. 
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AJnal, o espaço pedugúgico é um ''lerto" 
para ser conslanremenfe "lido': 

i>trerpretado, "escriro" e " reescrito". 
Paulo Freire. 

Na trajetória da presente investigação as vozes da professora e dos alunos 

tomaram-se significativas na busca das respostas. Da mesma forma, as posições teóricas 

que fundamentaram o estudo permitiram antecipar, mediante a discussão apresentada no 

capitulo anterior, que o erro e resultante de uma multiplicidade de fatores, dos quais 

procurei contextualizar alguns. 

Se a análise da teoria piagetiana apontou para a necessidade de o erro ser "um 

obsewável " para o aluno, as demais perspectivas analisadas contribuiram para uma 

visualização, nas situações didáticas, particularmente, nas prkticas corretivas 

desenvolvidas no cotidiano da sala de aula, de uma resignificação do erro. Ao ser 

percebido como um fenomeno mais complexo, muito além das marcas herdadas da 

tradição escolastica, as análises indicaram que o erro precisa se tornar "uni observável" 

para o professor. 

Tal evidência fez-me considerar a necessidade de outras dimensões teóricas, além 

da teoria piagetiana, para um trabalho mais crítico do erro do aluno, enquanto intervenção 

de combate B visão fatalista do fracasso escolar. 

O discurso contraditório em relação ao erro revelou-se um obstáculo para a 

aprendizagem dos alunos, mas também apontou para as dificuldades da professora em 

lidar com as diferenças presentes nos alunos de sua sala de aula. Diagnosticar o erro do 

aluno sem a devida contextualização, não levando em conta "quem erra" e "por q~ie"  

erra, E desconhecer que os erros são produtos históricos . Para saber, por exemplo, porque 

o Renato erra foi preciso conhecer o Renato. A não consideração dos diferentes erros dos 

alunos acaba por reforçar as diferenças individuais e culturais presentes no grupo-classe; 

além de desfavorecer os alunos, esse fator caracteriza-se como expressão da resistência da 

face conservadora da avaliação. Se muitos erros apresentam-se homogêneos para um 

grande gmpo de alunos, o estudo apontou que as origens dos erros da Érica diferem das 

dos erros de Renato, assim como as da Joycs diferem das do Fábio, e isso vêm confirmar 

o caráter social da aprendizagem e a composição diferenciada do grupo-classe. 

Lembrando que esses alunos, ao possuirem diferentes histerias de vida e diferentes 



concepções de erros, destacam a importancia de o professor considerar esses fatores para 

poder diversi fícar os tratamentos. 

Essa constatação nos traz porém, uma questão: como a professora pode atuar diante 

de trinta e cinco alunos, com diferentes expectativas culturais e individuais ? 

O trabalho de entrevistas clínicas realizado com os alunos configurou-se como uma 

estratégia fundamental para o conhecimento do contexto cultural, das singularidades que 

marcam seus projetos de vida, um espaço de conhecimento para o professor direcionar seu 

ensino. Essa experiência deixou evidente que, num clima mais descontraido, com um 

grupo menor de alunos, os erros ficam mais transparentes e viáveis para serem trabalhados. 

A investigação mostrou, também, que a aplicação das idéias de Piaget, na sala de 

aula, apresenta-se problemática quando se pensa no aluno como um ser dotado de historia 

e cultura, não apenas um sujeito epistêmico, universal e em processo de desenvolvimento. 

E muito diferente pensar no erro de urna criança como hipótese universal do que pensar no 

erro pedagogicamente determinado. 

Dessas anAlises, foi possível inferir que o erro apresenta-se, no processo ensino- 

aprendizagem, tanto de forma estrutural como conj untural. Estnitural, porque é inerente ao 

processo de aprendizagem, fator que requer maior consideração por parte da escola. Numa 

autêntica prática conçtm tivista de matematicq erros estruturais seriam erros pedagbgicos 

(construtivos) como os praticados pelos matematicos no seu processo de construção do 

conhecimento, não havendo motivo para serem considerados como sinônimo de fracasso. 

Decorrente de um processo de buscas e descobertas, em que o aluno é o sujeito 

ativo que formula problemas, faz conjeturas e tira conclusões, frente aos desafios que lhe 

são propostos, tais erros cumprem um papel positivo na aprendizagem e devem ser mais 

bem observados e avaliados pelo professor ; jamais punidos, no sentido de desconto de 

notas. O grande desafio que colocam ao professor é ele aprender a identificá-los, perceber 

suas incidências e planejar situações didhticas pertinentes para provocar sua superação, 

evitando que se transformem em erros sistemáticos. 

No entanto, olhar os erros dos alunos, a partir das situações didaticas desenvolvidas 

na sala de aula, fez emergir o conjuntura1 no qual os mesmos estão envolvidos. Segundo 

Bamk ( 1 985: 40): 

"quando esfe saber é constituído pela niaiemúticu escolar, e desenvolvido ao longo 

de urna escolaridade obrigatória há, entre o szrjeito que conhece ou deseja conhecer e o 

conhecimento, um montrmenral aparelho de trunsmissão ". 



Nessa condição existencial, erros conjunturais seriam erros construtivos, que se não 

forem tratados, tomam-se erros sistemáticos. Não se preocupar com os mesmos 6 deixar a 

criança fazer da matemática um fardo de que precisa logo desvencilhar-se, culpabilizando- 

se e alimentando no seu percurso escolar uma baixo-estima que torna a escola um lugar 

amargo e tedioso. 

Apesar de estreitamente imbricadas, essas duas faces do erro vieram a tona nas 

análises das situações didhicas. Ao buscar a compreensão de como os erros eram 

produzidos, a desreificação das situações analisadas, tornaram visíveis os diferentes 

determinantes do erro: epistemológicos, cognitivos e didaticos. 

A resignificação do erro, a partir de suas condiçdes de existência no processo de 

ensino, levou-nos a compreender a produção do erro do aluno para além da sala de aula, 

nos seus vinculos com as subjetividades que o constituem e com suas determinações 

culturais, sociais e políticas, concretizadas pela instituição escolar ao planejar e organizar 

suas ações pedagbgicaç. 

A escola, ao não se destituir de seu poder disciplinar, produz novos mecanismos 

para a sustentação do fracasso e da exclusão. A "não correção" dos cadernos dos alunos 

apresentou-se, no presente estudo, mais que uma forma espontaneista de utilização da 

teoria construtivista; um mecanismo mais invisivel da seletividade escolar; um aparente 

imobilismo que expressa a resistência as medidas oficiais de promoção dos alunos. Ao 

perder o controle da avaliação dos alunos "fracos", a professora ausenta-se do cenário e, 

sem se dar conta, legitima, de foma mais sutil o fiacasso escolar do aluno que prossegue 

seu itinerário escolar com serias dificuldades na matematica. 

Paradoxalmente, podemos afirmar que o erro não é o erro do aluno, nem o erro da 

professora, mas, sim, de todo o conjuntura1 que a organização escolar constrói ao produzir 

sua realidade. Ao desfocalizar a atenção do aluno, do professor e dos pais sobre a nota, 

sem um trabalho de reflexão consistente sobre a aprendizagem e a nova avaliação, a 

propria escola, centrada nas inúmeras atividades burocráticas, ao secundarizar o 

'pedagógico "acaba favorecendo a desmobilização dos sujeitos envolvidos neste processo. 

A ausência de um trabalho coletivo e integrativo das experiências dos professores 

expressou a não utilização pela escola dos espaços proximais do desenvolvimento docente, 

locus potencial da resignificação das prhticas pedagógicas. 

Investigar o significado do erro no momento de calorosas discussões nas escolas 

sob~e a promoção automática, levou-nos a indagar sobre a apropriação pelo aluno do 



"sentido do erro". O fato de o ato de aprendizagem ser um ato eminentemente sociat faz 

com que o 'sentido " do erro que é apropriado pelo aluno possa ser pernicioso, quando ele 

relaciona a frase : "não tenham medo de errar" e a "não correção" sistemática do erro 

com a "não reprcivuçüo ". Ao saber-se, automaticamente, aprovado, o aluno, tanto quanto 

a professora, podem paralizar seu processo produtivo, desrnotivando-se para um esforço de 

superar os erros cometidos. 

A ausência, nas escolas, de um projeto politico-pedagógico, claramente voltado 

para o bom êxito escolar do aluno faz com que espaços não utilizados para o trabalho 

coletivo e cooperativo, com a possibiIidade de reflexão, sejam preenchidos por diferentes 

formas de resistências. Isso 8 o que se observa nas escolas e nos leva a perguntar: o que 

impede ou dificulta a criação de espaços para a reflexão da pratica? Será s6 a ausência de 

um projeto maior ou haverá outros fatores ? Quis? 

Refletir sobre o erro, como estratégia didática inovadora, exigiu mais que um olhar 

sobre o contexto de mudanças no qual a escola está envolvida. Requereu a compreensão 

de como ela vem organizando seu babaiho e operacionalizando as novas decisões 

avaliativas. 

A eliminação dos traços seletivos perpetuados pela escola não se dá simplesmente 

sem uma profunda reflexão dos envolvidos sobre as reais condições de aprendizagem dos 

alunos no contexto da escolarização. Como os professores mudarão seus instnimentos 

avaliativos sem um "saber-fazer'que não prejudique os alunos, sem reiterar o poder 

disciplinador arraigado na escola, e sem ter bem claro qual o projeto social que ernbasa os 

propósitos da promoção automática dos alunos ? 

O sentido da nova medida so pode ficar mais claro para os professores, quando os 

alunos tiverem construido os conhecimentos básicos definidos pela escola, real objetivo de 

uma promoção automática. Ao contrário, a medida pode transformar-se numa forma ainda 

mais autorithria de exclusão social. 

Nesse campo de regularidades e contradições, trabalhar o erro do aluno pode ser 

uma estrategia didática inovadora, quando houver um espaço de discussão do erro entre os 

envolvidos, que possibilite a ampliação dos saberes sobre ele. Quando os professores 

puderem dirigir novos olhares para diagnosticar n8o só os erros dos alunos, mas também 

puderem questionar seu próprio ensino. 

Nesse sentido, quando refletido, o erro do aluno adquire um novo e amplo 

significado no movimento transfomativo da escola contemporânea. 



Tomar o erro um observivel para o professor exige o desenvolvimento de novas 

competências profissionais. Como mostrou Perrenoud (1996), as necessidades dos 

professores devem estar sintonizadas com as atuais reformas no sentido de criar programas 

de formação para além de teorias e métodos ou bansmissão de conhecimentos. O 

necessário para que elas se consolidem e desenvoIver competências profissionais, ou seja, 

um "soher-mobilidor "que possa superar as formas de conhecimento descontextualizado. 

Que competências são essas ? Como vamos construi-las ? Quem irá defini-las ? São 

questões que merecem atenção por parte dos que estão comprometidos com uma educação 

escolar de qualidade para todos. 

Se o sistema quer que as crianças se apropriem dos conhecimentos escolares de 

forma mais rápida e melhor, o professor devera administrar a heterogeneidade da sala de 

aula com novos dispositivos pedagógicos, mais transparentes e,  ao mesmo tempo, mais 

complexos peIo fato de terem que ser mais eficazes. 

Assim, poderá amenizar as diferentes hierarquias presentes na sala de aula: 

administrando, desde os rápidos acertos do aluno que aprende quase tudo com muita 

facilidade, aos erros construtivos, que precisam de pouca ajuda para serem uitrapassados, 

até os erros "estranhos", oferecendo uma ajuda real aqueles destinados ao fracasso e A 

exclusão. 

Como afirmou Perrenoud (1 9961, se a escola quiser alterar o cenário fatalista que 

impede sua real função educativa 6 necessário fazer da formação continuada um vetor de 

profissionalização mais que uma simples proposta de conhecimentos, métodos e novas 

técnicas. 

Em Última instãncia, o estudo mostrou que mobilizar o professor para observar 

melhor o erro do aluno é instiga-lo a uma pratica reflexiva em que possa desenvolver sua 

criatividade, seu espirito critico e cooperativo, no diálogo com todos os agentes escolares, 

rompendo com o individualismo e a rotina e, ao mesmo tempo, criando os laços de 

confiança, necesshrios a sua autonomia docente. Esta seria a resposta que uma reforma 

espera da escola para cumprir seu objetivo. 



BIBLIOGRAFIA 

ALLAL, L. L'Evaluation Formative dans Un Enseignement Differencié.7a. ed. 

Neuchâtel: Peter Lang , 1995. 

ALBRECHT, Roland. A Avaliação Fornrativa. Portugal: Edições Asa, 1 994. 

ANDRÉ, M.E.D. A. E~nograjio do Prática Escolar. CampinaslSP: Papirus, 1995. 

ANDRÉ, E.D. A. e PASSOS, L.F. "Para além do fracasso escolar: uma redefinição das 

práticas avaliativasV.In: AQUTNO, J. G. ( Org.) Erro e Frclcasso Na Escola: 

Al~ernntivas leóricas e pruricas. São Paulo: Summus, 1997, pp. 1 1 1 - 122. 

AQUINO, J. G. " O mal-estar na escola contemporânea: erro e fracasso em questão". 

In: AQUINO, J. G . ( Org.) Erro e Fracasso Na Escola: Alternativas te6ricas e 

prhticas. São Paulo: Summus, 1997, pp. 9 1-1 09. 

ARTIGE,  M. ccÉpistémologie et Didactique". In: Recherches en Didacrique dcs 

Mafhématiqtces.Paris:université Paris 7, Equipe DIDIREM, 1990, Vol. 10,1123, 

pp.24 1-286. 

B ACHELARD, Gaston. Lu furmation d'esprit scientiJique. Paris: Vrin, 1938. 

. A Epistemologia. Rio de Janeiro: Edições 70 Ltda., 1990. 

B AROODY, A. J. E1 pensamienro matembtico de los nifios. 2a. ed., Madrid: Visor 

Distribuiciones, S.A., 1990. 

BARUK, Ste1la.L 'âge du capiroine. De I 'erreur en mothérnatiques. Paris: Éditions du 

Seuil, 1985. 

BAZTÁN, A. A. et al. Etnogr~fia: metodologio cualitativo en Ia invesrigación 

socioculturul. Barcelona: Marcombo, 1995. 

BROUSSEAU, G. "Fondements et méthodes de la didactique des mathématiques". 

IR: Reclrercl~w en Didactique des Mafhématiques, 1 986,7(2), 33 - 1 1 5 .  

. "Los diferentes roles de1 maestro''. In: PARRA, Cecilia e SAIZ, Irma (comps.) 

Diddctica de Mutemúcicas - Aportes y Rejirexiones. Buenos Aires: Paidós 

Educador, 2994, pp. 65-94. 

CARR, W. e KEMMIS, S. Teoria Critica de lu enseiiun~a ; La investigaci6n- acciún en 

Ia formação de2 professorado. Espafi a : Martinez Roca Ediciónes, 1 989. 

CARRAHER, T., SCHLIEMAN, A., CARRAHER, D. Nu vida de:, nu escola zero. 

São Paulo: Cortez, 1989. 



CARVALHO, A. M.P. et al . "Pressupostos Epistemologicos para a Pesquisa em Ensino de 

Ciências". In: Cadernos de Pesquisa n. 82. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 

agosto, 1992, pp. 85-9. 

CASTORINPL, J.A. Psicologia Genética: aspectos rne/ocJolÓgicos e implicações 

pedagógicas. Porto Alegre: Artes Medicas, 1988. 

. "Teoria Psicogenetica da Aprendizagem e a Pratica Educaciona1:Questões e 

Perspectivas". In: Cadernos de Pesqrtisu n. 88. São Paulo: Fundação Carlos 

Chagas, 1994, pp. 37-46. 

, "O debate Piaget-Vygotsky: a busca de um critério para sua avaliação". 

In: CASTORINA, J .  A. et aI. Ptaget- Vygofsb: novas confribuições para o debate. 

São Paulo: Editora Ática, 1996. 

CENTENO, J. P. Nimeros Decirnais?Por qik? Para quê ? Madrid: Editorial Sintesis S.A., 

1988. 

CHEVALLARD, Y. La transpo,~iciÓn djdac f ique. Du savoir savant au smoir enseignk 

Grenoble: La Pensée Sauvage, 1985. 

COLL, C. "Un marco de referencia psicologico para Ia educacion escolar: Ia 

concepcion constructivista del aprendizaje y de la enseiianza". In: COLL et al. : 

Desarrollo psícológico y educación, 11. Madrid: Alianza Editorial, 1990. 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. Deliberação CEE 11/96. S3o Paulo, 27 de 

dezembro de 1 996. 

DAVIS, C. e ESPOSITO, Y.L. "Papel e função do erro na avaliaçáo escolar". IR: 

Cadernos de Pesquisa, n. 74, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, agosto, 1990, 

pp. 71-75. 

DE LA TORRE, S. et al. Errores y Currículo- Trutumiento Didáct ico de 10s Errores en lu 

Ensefianza. Barcelona: PPU, 1994. 

DEVELAY, M. De I 'appren f issage à I 'enseígnement: pour une épis fémologie scolaire. 

3a.ed. Paris: ESF, 1992. 

DEWEY, J. Como pensamos. São Paulo: Ed. Nacional, 4a.ed., Série Atualidades 

Pedagógicas, V.2, 1979. 

DOLLE, J.M. Para Compreender Jean Piage?. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A., 199 1. 

DOUADY, Régine. "Nascimiento y desarrollo de Ia didáctica de Ias matemdticas en 

France: rol de 10s IREW. In: GÓMEz, P. : Ingenierio Didcicrica en Edmción 



Muremáfica: un esquema para la invesiigación y lu innovación en /a ensefianza y 

uprendjzuje de /as niare~nátic~s. Bogotá: Grupo Editorial IberoAmérica, 1 995. 

FAYOL, M. A criança e o niimero: da contagem e resolução de problemas. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1996. 

FIORENTINI, D. Rtrmos da Pesquisa Brasileira em Educação Mutemblica: O Caso du 

Prodtição Cient@ca em Cursos de Pós-Gruduaçdo.São Paulo: Universidade 

Estadual de Campinas. Tese de Doutorado, 1994. 

FORQUIN, Jean Claude. Escola e Culturo : as bases sociais e epistemológicas do 

conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 

FRANCHI. A. CompreensG~ das Situações Multiplica~ivas Elementares. São Paulo: 

Pontificia Universidade Catblica de São Paulo. Tese de Doutorado, 1995. 

FREIRE, P. Pedagclgia da Autonomia. : Saberes Necessários Cr Prática Educotiva.. 

São Paulo: Paz e Terra, 7997. 

GARCiA, M. A.. 'LFormação de Professores: novas perspectivas baseadas na 

investigação sobre o pensamento do professor". In: NÓVOA, A. (coord. ).Os 

Professores e sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992, pp. 5 1 - 
76. 

GARNIER, C.; BEDNARZ, N.; ULANOVSKAYA, I.( Orgs.). Apbs Vygotsky e Piager: 

Perspectivas social e Conrfrutivisfa .Escola Russo e Ocidental. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1996. 

GODET, P.A. "La natureza de la matemática escolar: problema fundamental de la 

didáctica de Ia matemática". In: Investigación en lu Escuela, 11-24. Sevilha: Depto. 

de Didictica de las Cièncias, 1994, pp. 79-87. 

GRANELL, C.G. "Las matemáticas en primera persona". In: Cuadernos de 

Pedagogia n. 22 1. Barcelona, Editorial Fontalba, 1994, pp. 17-8. 

G UTERREZ, A. Área de Conocímíento: Didáct ica de In Matemárica. Materncítica: 

culfura y aprendizaje.Madrid: Editorial Sintesis S.A., 1 99 1 .  

HOZ, V.G. ( Org. ). La ensefianza de Ias matemnticas en la educacion infermedia. 

Madrid: Rialp S.A., 1994. 

HUBERMAN, M et al. Texres de Base en Péd~gogie: Assurer /a Réussite des 

Appreniissages Scolaires? Neuchstel- Paris: Delachaux & Niestlé S.A., 1938. 

W L D E R ,  B., SINCLAIR, H. & BOVET, M. Aprenrissage et strurtrres de la 

connaissance, Paris: Pu f, 1974. 



JOSHUA, S. et DUPJN, J.J. Introduction ò Ia didac/ique des sciences e! des 

matl~Ematiques. Paris: Puf, 1993. 

LA TAILLE, Ives de. "O erro na perspectiva piagetiana". In: AQUINO, J .  G. (Org.) 

Erro s Fracasso Na Escola: AI fernalivas teóricas e práticas. São Paul o: Sumrnus, 

1997, pp. 25-44. 

LA TAILLE, Ives de, OLIVEIRA , M. K. e DANTAS, H. Piagef, Vygotsb e Wallon: 

teorias psicogenér icas em discussão. São Paulo: Summu, I 992. 

LAVE, J. Lu cognición en Ia práciica. Barcelona: Paidiis, 1988. 

LERNER, D. "O Ensino e o Aprendizado Escolar: Argumentos contra uma falsa 

oposição". In: CASTORINA, J. A. et al. Piagei - Vygofsb: novas contribuições 

poro o debate. 2a.ed. Sáo Paulo: Edirora Ática, 1996. 

LTNS, R.C. e GIMENEZ, J. Perspectivas em Aritmética e Álgebra poro o sécrdo 

AXI. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

LUCKESI, C.C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. SHo Paulo: Cortez, 1995. 

LÜDKE, Menga e MEDIANO, Zélia (coords. ). Avaliação na Escola de 1 o. Grau: 

Uma anulise sociológica. Campinas, SP: Papinis, 1992. 

MACEDO, Lino de. Ensaios Consfrutivisfas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1994. 

. "O lugar dos erros nas leis ou nas regras". In : MACEDO, Lino de (Org.). 

Cinco Estudos de Ed~icaçüo Moral. São Paulo: Casa do Psicologo, 1996, pp. 

179-208. 

et al. Quatro cores, senha e dominb : oficinas de jogos em uma perspectiva 

consírutivistu e psicopedagógica. São Paulo: Casa do Psicólogo, i 997. 

MACHADO, N. J. Matemht ica e realidade:análise dos pressupostos filosúficos que 

fundamentam o ensino da rnafcmáfica. São Paulo: Cortez Autores Associados, 

1987. 

. Malemát ica e Lingua Materno: análise de uma impregnação mútua. São Paulo: 

Cortez Autores Associados, 1990. 

MOREN, E. B.S., DAVID, M.M.S. e MACHADO, M.P.L." Diagnóstico e Análise de 

Erros em Matemática: subsidias para o processo ensinolaprendizagem". In: 

Cadernos de Pesquisa, n. 83, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, novembro de 

1992, pp. 43-5 I .  

NOVOA, A.( Coord.). Os Professores e a sua Formação. Lisboa: PubIicaçaes Dom 

Quixote, 1992. 



NUNES, T. "A aprendizagem da matemática e a socialização da inteligência1'. In: 

FREITAG, B.( org.) Piagel100 anos. São Paulo: Cortez, 1997, pp. 47-79. 

PACHECO, Jose Augusto. A Avaliação dos Alunos na Perspectiva da Hcfornra. 

Portugal: Porto Editora Ltda, 1994. 

PENIN, S. T. de Souza. A aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. 

Campinas (SP): Papirus, 1994. 

PERRENOUD, Phillipe. "Ngo mexam na minha avaliação! Para urna abordagem 

sistémica da mudança pedagbgica". b: ESTRELA e NOVOA ( orgs.) . 

Avaliações em Educação: Novas Perspectivas. Portugal: Porto Editora, 1993(a). 

. Próricas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação- Perspectivas 

Sociolrígicus. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993(b). 

. Ofício de Aluno e Senrido do Trabalho Escolar. Portugal: Porto Editora, 1994. 

. Lu fabricación de 1 'excellence scolaire: du curriculum am pratiques 

d'evaluation. 2.ed. Genive: Libraire Droz, 1995 (a). 

. Lu pédagogie i 1 'école des drfférences: Fragmenfs d'une sociologie de i 'échec. 

Paris: ESF, 1995 (b). 

. Professionnalisation du métier d'enseignanr er développemenr des cycles 

d 'apprentissage. Universite de Genève, Faculté de psychologie et de sciences de 

I'éducation, 1996, Texto. 

PIAGET, J. O n~scimento da inteligência na criança.7a. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 

.Psicologia e Pedagogia . Rio de Janeiro: Forense Universiiáriq 1 98 5 .  

. Seis estudos de Psicologia.22a. ed. Rio de Janeiro: Forense Universithia, 1997. 

PiM, D. E1 lenguaje maremá/ico en e1 aula. Madrid: Ediciones Morata, S.A., 1987. 

PORTUGAIS,J . Didac t iq  des Mathématiqzles et Formation des enseignants. 

Neuchâtel: Peter Lang S.A., 1995. 

REVISTA NOVA ESCOLA.Como trabalhar o erro. São Paulo: Editora Abril, setembro, 

1992, pp. I O- 17. 

RICO, L. " Errores y dificuldades en e1 aprendizaje de las matematicas". In: 

KILPATRICK, J. GOMES, P e RICO, Luis. Educ~cibn Malemática. Colôm bia: 

Grupo Editorial Iberoamérica, 1995, pp. 69-1 08. 

ROC KWELL, E. La relevancia de lu etnografia para Ia transformacion de Ia escuela. 

Bogotá: ICFES, Tercer Seminario Nacional de Investigacion en Educacion, 1986. 



SÃO PAULO. (Estado). Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Nomas 

Pedagógicas. Atividades Mafemáticas. : 4a. série do 1 o. gau, 2a.ed. São Paulo: 

SEICENP, I99 1. 

. Proposta Curricular para o Ensino de Ma f emáMca:para o 10. Grau. 4a.ed. São 

Paulo: SEICENP, 1992. 

.Relatórios de Avaliaçüo. Siio Paulo: SEICENP, 1994,1995. 

, Sisrema de Avaliação do Rendimento Escolar do Esrado de São Paulo. São 

Paulo: SEICENP, 1996. 

SAIZ, I. "Dividir con dificultad o Ia dificultad de dividir".ln: PARRA, C. & SAIZ, I. 

Didáctica de rnatemd icas: Apories y reflexões. Buenos Aires: Paidos, 1 994, pp. 

185-217. 

SCHON, Donald A. 'Formar Professores como Profissionais Reflexivos".In : Os , y 
Profes.~ores e sua Formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992, pp. 77-91. 

SNYDERS, G. Pedagogia Progressjsta Coim bra: Almedina, 1 974. 

SOUSA, Clarilza Prado de ( org.). Avaliação do Rendimenro Escolar. Za.ed., 

Campinas, SP: Papims, 1 993. 

SOUZA, S.J. e KRAMER, S. "O debate PiagetlVygotsky e as Politicas Educacionais". 

In: Cadernos de Pesquisa n. 77. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 199 I ,  

pp. 69- 80. 

VERGNAID, G. L. 'enfant, /a rnatlzérnafique et la realité.5a. ed. Berne: Peter Lang S.A., 

1994. 

VYGOTSKY, L.S. A f'orrnação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 

ZEICENER, Kenne th M. A jõrmaçüo reflexiva de professores: idéias e práticas. 

Lisboa: Educa, 1 993. 



ANEXO 1 

EXTRATOS DE RELATOS DE AULA 

Data : 11/6/97 

A professora iniciou a aula perguntando se havia problemas para corrigir. Um aluno 

respondeu, prontamente, que faltava corrigir o terceiro problema, pois na aula anterior não 

tinha dado tempo: Tem o 3 , aquele do cubo c do cilindro, projéssora. Então, vem o 

V~níczus na lo~isu, diz a professora. Vem! Desenhe o cubo no quadro. Leia o problema 

paru mini ( depois que o aluno desenhou a figura na lousa ). 

" Um cubo de papelfio e um cilindro, colocados um sobre o ouiro, atingem uma allura de 

14 cm. Se um outro cubo igual a esse for colocado nessa torre, a altura passa a ser 19,5 

cm. Qual o ulttrra do cubo? E a do cilindro?" 

Professora: Ol/zem aqui, crianças! É um cuho de papeiâo ( e aponta o desenho feiio por 

Vinicius). Vinicius inicia a resolução. Alguém diz que havia feito diferente. 

Professora: Deixe eZc fuyeer sozinho. Se alguém fez dflerente, depois eu vejo! 

Vinicius vai escrevendo, primeiro com palavras: 

cubo + cilindro = 14 cm 

cubo - cilindro + cubo = 19,5 cm 

depois com algarismos: 

193 

-14,0 

5,5 cm 

Em seguida escreve : 

cada cubo /em j,5 cm 

O cubo mede 8,5 cm 

Professora: ( interrogando a classe) Quem fez diferente? 

Dirigindo-se ao aluno que havia levantado a mão: Enfüo, vem fazer do seu jeit o. 

Vai surgindo "outro raciocinio" : 



Professora: Porque voci fez aquelas drtns contas lá? 

Aluno: Por que são dois cubos. 

Professora: Mas você utilizou essas confas. Essas aqui. Elas não i2m muita utilidade. 

Observem o que ele acobouJazendo; saiu igual o do outro. 

Um aluno que estava sentado observa que não precisava fazer aquela conta. Professora : O 

outro caminho é mais fbcil. 

O aluno pede para ir ao quadro e escreve: 

193 14,O 

-14.0 -5.5 
05,5 08,5 

Professora: Olhem como ele fez. Ele diminuiu o número de conras! 

Um aluno diz: Ele fez muis rápido. 

Professora : Os três j e  itos estão certos. Agora vai a Joyce no quadro. 

Joyce faz : 

19,5 19,5 14,O 

- 14,O - 5.5 - 5.5 

05,5 14,O 8,5 

Professora: A Joyce está tirando. Olha que interessanie o modo dela raciocinar. Esfd 

cerro! Palmos pura rodos que fizeram. Parabéns!" 

Agora e o problema do malabarista, diz a professora. Vou ler o problema, depois vocês vão 

copiar. Este problema fazia parte do conjunto de situaçóes-problemas propostas pelas Ams 

para ser trabalhar o conceito de diferença. 

" No 'Circo Voador ', o malabarista empolga o público com sua npresentução. Ele /em 

Irés varas de metal, de ruman hos idóenticos. Ao colocar o primeira vara sobre sua cabeça, 

verticalmenfe, a altura (malabarista e vara) é de 3 m Ao equilibrar m três varas a altura 

torai é de 5m e 40cm. Pergunta-se: 

- qual a altura do malabarista? 



- qual o compriinento de cada urna das varas ? " 

No decorrer da leitura a professora ia fazendo recomendações para a escrita do problema: 

É p r a  escrever [rês e põe no quadro o palavra três. Quando leu 3 metros disse: O 3 é cont 

número e escreve no quadro: 3 nietros. Ao ler 5m e 40cm , diz: Esfá na lousa, viu? Antes 

de ler a pergunta do problema diz: Olho só! Um problemão desse com uma pergunrinha 

bem pequenininha. 

Assim que a professora acabou de ler a pergunta do problema, um aluno diz: Eu já entendi. 

E outro acrescenta: É iguul aquela quefiemos. 

Professora: Vamos lá! O desenlto está com vocês ( referindo-se Ti folha mimeograda das 

Arns, já distribuida aos alunos). Vejam o desenho e façam! 

Os alunos trabalham individualmente e alguns viram para trás para consultar o colega. 

Vinicius esta inquieto. Já terminou e começa conversar. 

Professora: ( sem perceber que o aluno já fizera o problema) Sem conversas! 

Vinicius não se contém e vai mosbar o caderno a professora. 

Professora: São três varas. Você sú colocou dicas. Vinicius volta para o lugar e a 

professora levanta-se para andar entre as filas e observar individualmente a produção dos 

alunos. Numa das paradas pergunta: Essa é a altura de quem? Noutra: Cadê a altura das 

varas? E ? Mas eu quero saber de quanras varas! Oh! genle. Etr quero gire vocês leiam . 

Olhem o desenho! Vozi pôr no yiiadro pois eu acho que vocês niiu prestaram atenção ao 

desenlzo. 

Enquanto vai desenhando um esquema do problema no quadro, pede a classe que leiam o 

mesmo em voz alta. Quando termina de desenhar diz: Os cinco primeiros que conseguir 

véni a lousa! Já acabou Tiago? Enquanto os alunos trabalham na tarefa a professora vem 

mostrar-me os cadernos dos alunos que já acabaram e diz: Eu sd dou valor ao que elw 

fuzem aqui na sala. Aproveito para perguntar quais os erros que os alunos estavam 

apresentando nesta atividade. Ela responde: Eles não esfuvam raciocinando. Prossegue 

passando entre as carteiras e fazendo observações: Entóo soma as três voras para ver se 

vai dar cinco melros e qtiarenra; cadê o desenho gente?Uma vara e o menininl~o são 3m e 

juntando muis dum varas dá 5,40 m.Em avisa i classe que vai chamar no quadro. Um 

aluno levanta para lembrar a professora: Ainda não tem cinco professora! A professora 

retoma o andar entre as fileiras e prossegue estimulando e fazendo observações aos alunos: 

Já conseguiram achar a alturu do malabarista que é mais drficil. E a das varas que é mais 

fhcil? 0 s  aluno conversam entre SI e aprofessora chama a atenção dizendo: Se colneçarem 

a converasr eu vou mondar corrigir! ( parece que está lembrando aos alunos que o trato 
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poderá ser rompido). Um dos alunos não esconde que estava trocando idéias com o 

colega quando diz: Professora. é que ele fez cinco contas e eu s d f i  três. 

Jã havia se passado trjnta minutos na tarefa, mas a professora diz que esta esperando mais 

alunos terminarem. Parece ficar surpresa quando passa pela aluna Mariela : Ah! AI& a 

Marielo acerlolt. E bate palmas. Olha ! . ... tambéni acertou! O que deu em vocês, hoje, 

para acerrar tudo? O problema de vocés é mesmo de interpreraçüo e raciocinio! Ao meu 

lado, no fundo da sala, um aluno timido ( Renato) parece estar alheio ao que acontece 

com a classe. Observo que seu caderno está aberto mas sem nenhum sinal da tarefa feita, 

apenas o problema copiado. Durante aqueles trinta minutos ele não havia feito 

absolutamente nada, nem mesmo o desenho. Permanecera no mais absoluto silêncio, sem 

nenhuma comunica~~o. Os cinco alunos que haviam terminado antes vão ao quadro 

apresentar seus modos de resolver o problema. 

Aluno A : 5,40 2,40 1 2 3,OO 

- 3,OO -3 1,20 - 1.20 

2,40 0 4  1,80 

- 4 - 
00 

Malabarista : 1,80 Varas : 1,20 

Professora: Então explica! 

Aluno A : Peguei a altura total e tirei 3m. Ai eu dívidípor 2 e achei uma vara de um merro 

Professora: Onde vai n virgtila? 

duna  B : Já estou pondo professora. 



A aluna explica como fez: Eu ia dividirpor 4 ,  mas não fiz. porque iajicar niaior. 

Aluno C: 5,40 3 ,o 5,40 13 5,40 3,60 1 3 

- 3.0 + 2.40 2 4 1,RO - 1-30 36 1,SO 

2,OO 5,40 O 3,60 O0 

Observa-se que este aluno foi o Único a fazer a divisão pelo processo direto. Explicando o 

que fez diz apenas: Eu peguei o melro do malabarista e varas e dividi por 3. 

Professora: Esse é igual ao do aluna que Jez anres. Quem fez dferenre mesmo.? 

Aluno D: ( aquele que disse no inicio da aula que dava para fazer so com duas contas) 

Dividi 5,40 por 3 para achar uma vara e porque sGo 3 varas. Depois diminui I melro e 

oitenta de 3 melros. 

Professora: Crianças, meus parabkns!!! 



ANEXO 2 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 

Entrevistas com a professora 

a) Sobre formação e atividades profissionais 

Quais os cursos que vocè fez ? Há quanto tempo leciona ? Sempre lecionou para as 4as. 

séries ? Nessa escola leciona há quanto tempo ? Você gosta de lecionar Matemática? E-Iá 

quanto tempo você leciona s6 Matemhtica ? Como surgiu essa prefergncia pela 

Matemática ? Quais os cursos que deram base para lecionar Matematica? Você acha que 

o Magisterio e a Pedagogia lhe deram base para ensinar Matemática ? 

b) Sobre o ensino e a aprendizagem da matemática 

Há quanto tempo trabalha com as Ams ? Você gosta de trabalhar com as A m s  ? O que 

muda em relação ao ensino tradicional ? Você fez curso para aprender a trabalhar com as 

h s  ? Você acha que toda criança é capaz de aprender Matemática ? A que você atribui o 

insucesso de algumas crianças na Matematica ? Como você acha que a criança aprende 

Matemhtica? E preciso realizar um trabalho especial, diferente das outras disciplinas?Vocé 

se considera uma professora construtivista ? Por que ? O que significq para você, aprender 

Matemática ? Quais as dificuldades que você encontra para ensinar Matemática ? Que 

tipos de problemas voce encontra para trabalhar com os alunos da 4a. série ? 

c) Sobre o planejamento das aulas 

Como é feito o planejamento das aulas ? Há um planejamento conjunto na escola ? Você 

consegue cumprir aquilo que foi planejado ? Quis os principais cuidados que você tem ao 

planejar as aulas de Matemática ? Quais os objetivos principais que voct propõe para 

serem alcançados na série ?Quais as estratégias que seleciona ? Você faz planejamento 

para trabalho em grupo ? E para trabalhar com jogos ? E para a utilização de materiais 

didáticos ? Quais os materiais que você utiliza no ensino de Matemática ? 



d) Sobre o programa de  matemática da 4a. série 

Quem determina o programa que vai ser desenvolvido ? Quais os conteúdos que você acha 

essenciais para os alunos de 4a. serie ? Você utiliza livro didático ? Qual ? Como eIe é 

utilizado pelos alunos ? Você já trabalhou com paradidáticos de Matemática ?Quais?Como 

trabalhou ? 0 s  alunos gostaram ? Você exige que os alunos saibam de cor a tabuada ? O 

que acha do uso da calculadora ?Você permite a seus alunos usarem a calculadora ? O que 

deve ser estudado sobre decimais na 4a. serie ? Qual a base que os alunos levam sobre 

esse tema ?Você acha importante esse conhecimento para a vida dos alunos? E difícil 

trabalhar com os números decimais na 4a. serie ? Por que ? A que você atribui as 

dificuldades que os alunos apresentam nas representações de números racionais ? 

e) Sobre os erros dos alunos em matemhtics 

Como você vê os erros dos alunos em Matemática ? Você acha que o erro é algo mim e 

que deve ser evitado ? O erro deve ser punido ? Deve ser apagado no caderno ? Deve ser 

corrigido sempre ? Quais as formas que utiliza para corrigi-los ? Quais os erros mais 

comuns que os alunos cometem na 4a. s6ie ? A que você atribui as maiores causas dos 

erros ? O que faz para saná-las ? Quando você constata os ems dos alunos você os registra 

? Analisa-os ? Lnterpreta-os? Você acha importante conhecer os "tipos"de erros que os 

alunos cometem ? Porquè? O conhecimento sobre os erros é importarite para a formação 

do professor ? O aluno deve refletir sobre o erro ? Como ? VocG se sente responsável pelo 

erro do aluno ? Por que ? Qual 6, para você, a finalidade da correção dos emos ? Como o 

erro do aluno pode ser trabalhado de maneira diferente do convencional ? Quais os alunos 

que erram mais ? 

Entrevista com a coordenadora pedagbgica 

a )  Fale sobre sua formação e atividades profissionais. b)Fale do projeto pedgógico da 

escola. Como e feito o planejamento ? Os professores utilizam livros didáticos? Seguem as 

Ams? Utilizam materiais didáticos ? c) Como os professores e a escola tem trabalhado as 

novas medidas de avaliaçao escolar ? Hh resistincia dos professores em relação a elas? 

Por quê ? d) Fale sobre as decisBes do Conselhos de Classe. e) Como esta organizada a 

recuperação dos alunos? Quem organiza? Como e feita ao longo do ano? qual a 



participação das professoras? Como são as atividades? Como são selecionadas as crianças 

que vao para a recuperação ? Quais os resultados apresentados? f) Qual o balanço que 

você faz em relação ao ano de 1997 em relação 5s atividades pedagogicas? Houve 

mudanças nas praticas avaliativas ? Como os professores trabalham com os erros dos 

alunos ? Quais os critérios que a escola utiliza para saber se os alunos adquiriram as 

competências basicas para prosseguir seus estudos? 

Entrevista com a Diretora 

a) Como está organizada a vida administrativa e pedagógica da escola? b) Quais os 

principais problemas em relação ao ensino1 aprendizagem de matemática? c) O quê tem 

mudado em relação 'a avaliação? d) Como é o relacionamento da escola com a 

comunidade ? e) Quais os projetos em andamento na escola? f) Como é feita a formação 

continuada dos professores desça escola? g)  O que acha da promoção automática dos 

alunos? h) E em relação as mudanças que a Secretaria vem propondo As escolas? 



ANEXO 3 

EXTRATOS DE ENTRFXISTAS COM A PROFESSORA 

a) Sobre Formação e Atividades Profissionais 

A professora entrevistada cursou o Magistério na Instituição Moura Lacerda e fez 

Pedagogia nas Faculdades Claretianas de Batatais. Há doze anos exerce a profissão 

docente. No início, trabalhou como professora polivalente, lecionando para las. séries. 

Está lecionando para as quartas séries há, mais ou menos, cinco anos. Lecionou, pela 

primeira vez, nesta escola em 1993. Em seguida, trabalhou, nos anos de 1994 e 1995, em 

outra escola, depois retomou a escola anterior, em 1996. Ela diz que gosta de lecionar 

Matemática e Ciências. Esse gosto surgiu quando teve que acompanhar os estudos de seu 

filho. Ai, procurava entender a Matemática, não como um produto, mas como algo 

desafiador, modo este, muito diferente do qual vivenciara enquanto aluna. Conta que sua 

iniciação com a Matemática foi bastante traurnatizante. Tinha que decorar muitas coisas 

sem tê-las compreendido. Essa matematica inicial enfatizava muito o "saber decor" a 

tabuada e os algorítmos. Nunca era dada oportunidade para o aluno exercitar suas formas 

individuais de raciocínio. Para essa mudança na prática pedagogica, ela disse que os cursos 

de formação inicial não contribuiram muito. A Matemática ali trabalhada era muito 

tradicional, não possibilitava o raciocinio e causava-lhe muita ansiedade. Na tentativa de 

superar esse ensino, ela recorda: " Jb em 1986, antes mesmo de conhecer a nova proposta 

cttrricular de muremár ica, eu jií deixava o aluno raciocinar, ~r ilizando materiais 

concretos. Nessa época a escola n60 possuía materiaís como tem hoje, mas eu levava 

morer iais de sucatas: grãos, bloquinhos de madeira, barbante, jigurinhas, bolinhas.. . ( 
Neste momento, olhando para o fundo da sala vazia lembra: " Parece que estou vendo 

meus alunos, sentados no chão, rentando agrupar, selecionar, ... enfim, trabalhar os 

problemas que ela colocava para eles resolverem com o auxilio dos materiais concretos". 

Ela entende que a criança precisa de muitas ações diversificadas para aprender os 

conceitos. Ainda, para superar aquela matemhtica 'bulorifaria " que a escola lhe havia 

incutido, ela foi aprender a trabalhar com os Ams. Lembra que na outra escola onde 

lecionou participava de uma Oficina Pedagbgica com a Profa. Margareth. Ali, ela "re- 

aprendia a rnotemática ". " É que nuquela escola, os professores PI .  dialogavam com os 

P3 e havia um clima para melhorar nossa formação, para podermos ensinar matemática 

de uma forma mais prazeroz ". 



b) Sobre o ensinolaprendizagem de Ma tematica 

Diz que começou a trabalhar as Ams, em 1 993, com as primeiras series. Conta que, 

de lá pra cá, nunca mais deixou de trabahar com elas. Ela gosta de babalhar daquele jeito 

que 6 proposto: pois veio ao encontro de suas experiências anteriores: uso de barbantes, 

fitas métricas, caixas de cartolina. Referindo-se aos materiais que utiliza em suas aulas, 

diz: 

"Eu gosto de trabalhar com sircalus. É cunsafivo, mas vale a pena. Eu gosto que eles 

peguem o material, explore-o. Cada um com seu material. Por exemplo, jornais,que 

... usamos para medir áreas A escola tem, hoje, muitos materiais. Mas ainda faltam. As 

vezes não rem número szijkie~~te para iodos alunos. Eu lenho 35 alunos em cada turma". 

Pergunto-lhe se trabalha em grupo com os alunos. Ela diz que sim. Mas não sempre., pois 

acha que provoca muita indisciplina. Lembro-lhe de sua experiència com a fila de duplas. 

Ela fala dos "padrinhos" e "afilhados", estratdgia que usou em novembro, para por os 

alunos 'yrucos" em contato com os 'yorfes ". Pergunto se deu resultado essa experiência, e 

ela diz: "A dupla " b o d  fmquinho " me surpreendeu. Imagine que o fraco ensinava o 

forte. A situação se inverteu e eu estimulava iuo. Cheguei a flagar n Érica explicando 

paru a Tânia Mara, que era considerada forre'lsegundo ela, babalhar com as Arns e 

diferente de trabalhar com o ensino de modo tradicional. Pergunto, o quê muda. Ela diz: 

"Mzrdo tudo ". Ela também trabalha com algumas atividades do livro. Mas no livro, por 

exemplo, as atividades de medidas, números decimais, estão no final. "O que é diferente 

nas Ams, é que lodo conrezído vai aparecendo novamente durante o ano, as atividades 

retornum de uma forma diferente. então, a criança percebe que ela já viu aquele confeúdo 

e vai aprender ouka coisa sobre ele. Uma atividade complementa a outra. O aluno vai e 

volta no conte~do porque na Arn , uma atividade é sequéncia da outra". Para elq e muito 

cansativo trabalhar com as Ams, mas é compensador porque as crianças vão aprendendo 

os conceitos aos poucos. Acha que toda criança é capaz de aprender Matematica, desde 

que aprendam "no concreto". Recorda que na aula de Ciências, as crianças não sabiam o 

que era solo. Então, levava os alunos para fora da sala de aula para terem uma 
11 experiência concreta". Sobre as plantas, ela chegava a arrancar uma planta do chão para 

que eles pudessem ver "ao vivo" suas partes. Descreve urna aula sobre d l u l q  na qual 

levou um ôvo para que eles pudessem formar seu conceito.Quando indagada se ela se 

considera uma professora constmtiviçta responde, muito A vontade,que se considera 

"mesclada". E diz: "cons!rulivisnio não é espontaneismo ". Ela não concorda com 



E 4  

0 
E') 
c. 
(-'& 

43 
c;: 
ri 
c i 
C': 
c:: 

fj? 

c:; 
,c) 
E' 
c3 
e 
fi 
€ 5  
c 
c; 
(-;.?-. . / 

C? 

cd; 
6: 
8 

: @ 

i 0 
' 0 
0 

; c2 

algumas práticas constnitivistas em que o erro não é comgido. A Matemática é muito 

importante para a vida das pessoas. "Tudo na vida precisa de rnaiembtica.Quondo o aluno 

lem um problema para resolver ele o interpraa(porfuguês) e raciocina sobre os dados 

(malemdticu,,. A matenibtica do escola tem que estar relacionada coni a ma~eni8tico da 

vidu. Por exemplo. juros e porcenlagens, esse corrhacimento deve ajudar os alunos a fazer 

compras sem ser enganados".Para ela, as dificuldades que as crianças apresentam em 

... matemática são normais. " No inicio, a criança vai se interessando Por exemp/o, não 

sabem lidar com régua, falta coordenação motora paro a geometria. Por isso, eu costumo 

usar muito a régua grande, aquela do quadro, e rambém, as fitas métricas coloridas, onde 

os alunos vão se familiartmndo com o centin~efio, decírne~o etc. " 

c) Sobre o Planejamento 

No inicio do ano fazemos o planejamento em conjunto: professoras de 4as. séries. 

durante o mo, nas HTPs, vamos trocando idéias sobre o programa. Para as professoras que 

trabalham só com o livro, alguns conteúdos como frações, decimais, medidas, aparecem só 

no final do ano. Como trabalha com as Ams, esses conteiidos v50 sendo trabalhados ao 

longo do ano. Ainda, referindo-se ao planejamento, observa que é muito importante 

planejar uma aula. No entanto, na aula, aquilo que planejamos pode não transcorrer da 

forma como previmos. Ela fala que um problema pode ser feito de muitas formas. 

"COSI umo respeifar o Iúgica dos meus o/ unos. Chamo muitos ao quadro pura mosirarem 

seus raciocinios sobre um mesmo problema. Certa vez, um aluno apresentou 18 contas 

para um problemo que outro resolveu somente com duas conras.Ambos chegaram h 

mesma resposta. Faço isto para os aZunos perceberem que Itá maneiros mais rúpidus de se 

chegar ao mesmo resultado. Sei que há processos longos de resolver os problemas. Há 

tam bk7n processos rúpidos. Procuro respeitar o aluno lento.. . ". 

d) Sobre o Programa de Matemática 

Quanto ao programa mínimo de Matemática para as 4as. skries considera 

necessário trabalhar : as quatro operações, áreas, medidas, frações, decimais, dizimas 

... periódicas.. .Quanto a isso diz para as crianças: " A  conta nunca vai terfim " Não adota 

livro. Os alunos usam os blocos das Ams. Quanto aos paradidáticos diz que há na 

biblioteca mas ainda não os usou para ensinar matemática. Em relação a taboada,ela 



observa: " Os alunos vém despreparadissimos na taboada. Não deixo consulta-la, mus 

quando precisam delu, deixo que façam a iaboada armada. Cada um teni um jeito de usu- 

ia, mas o aluno percebe q u ~  precisa sabê-la de cor. hrão é coisa cobrada, mas é 

necessciria.N60 exijo, mas. o priprio aluno vai se cobrar...". Em relação a calculadora, 

não costuma usa-la na sala de aula. Entretanto já fez experiência com ela. "Tem uma 

atividade dn Ani que pede o uso da calculadora. Até desafiei os alunos ... Dei uma conta 

que deu di,-irnu ... Usaram n calculadora e não conseguiram aclzar o resro ... fazendo a 

conta no caderno. conseguiram ... O objelivo era ensinar como trabalhar com a 

calc~ladora. Eles mesmos acharam que ainda n6o e s t m m  pronros para isso.Disseram 

que naquele caso era mais fácil fazer a continha no papel. Depois, ensinei como achar o 

resio na calculadoru. Acho que para zrsk-lu é preciso fazer um bom m o  dela. A indo não a 

adotei na da. série.Acho muito abstrato". Quando fala sobre os erros mais comuns, 

aponia-os de modo geral, como erros e frações, metro. Explicando melhor esse item, tenta 

descrever o progtesso dos alunos em alguns conteúdos onde eles erram mais: "Alguns 

alunos não vêm com nenhuma noção de ntimero decimal. No inicia, iinham muito 

dflculdade em reconhecer um décimo, um centésimo. Não conseguiam ler corretamente. 

Trabalhando com materiais concretos eles conseguiram ler 'um décimo'( não zero, 

virgda, um). E que entenderuni que o um em dividido por dez. Aprendiam primeiro o 

representação de fiação decimal e depois com virgula. Só no mês de oufubro co~tseguiam 

transformar sa fração em número decimal.Esrávamos quase no jinul do progruma.0 

ímporrante é que eles saibam no concreto o que significa um décimo, um centésimo. e isso 

eles aprenderam ". Considera que não 6 fácil trabalhar fiações e decimais na 4a. série. No 

entanto, esses conteúdos precisam ser bem trabalhados, principalmente com materiais 

concretos, porque na quinta série, em diante, o ensino vai ficando mais abstrato. 

"Geralmente, os professores não utilizam materiais concretos. O ensino permanece muito 

rrudicional, seguindo sb o que estd no livro adotado". 

e) Sobre os Erros em Matemática 

A professora afirma ver os erros de forma construtiva. Acha que através do erro o 

aluno aprende. "'Mas, é preciso que o aluno aprenda a obsevor bem o erro. Mititos afunos 

f ~ e m  errado no caderno e cerlo na lousu. Ai, eles mesmos descobrem porque errou...". 

Para ela: " as crianças que erram mais são as que têm problemas de ordem emocional, 

trazidos de casa. Quando a crian 60 consegue desligar-se desses pro &lemas elas passam 



a errar menos. No começo do ma, OS alunos chegom timidos. À medida que vão .rr 

fornondo auto-conJuntes, vão fambém superando uma série de dificuldades em 

Matemnbtica. A maiorío das criaii ços da minha sala süo cr ianç~sfill.ias de pais scparadus. 

Quando vão pegando confiança na escola, conseguenr cuminhar rnelltor. Noto que eles 

não folianr & escola. Eles gostam de vir as uulus. NEo tenlta nunca pro blernas comfa/tas de 

alunos ... ". Entende que os erros devem ser corrigidos no quadro. Ela não costuma fazer 

correção de cadernos. N o  entanto, considera que o caderno da criança deve ser comgido 

por ela, a partir da resolução e explicação que a professora faz no quadro, na hora da 

correção. Para ela, todas as tarefas da escola dern ser conigidas na escola. " É importunte 

que a criança se ouro-corrqa. Costumo pedir para os alunos copiarem n prova no 

caderno, fazendo sua auto-correqão. Com esm atividade, os alunos descobrem o que 

erraram. Eles costumam, fambém, consulfar seus colegas por telefone para dar conta 

dessa aiividade ".Ainda sobre as atividades de casa ela diz: "Não costumo dar tarefas 

diiirias para casa. E qtra muirm mües f a e m  as tarefas pelosfi/hos. Entáo, deixe i de dor. O 

aluno tem que rirar sua dúvida na escola, com a professora". Ela considera muito 
,É importante o professor conhecer os erros dos alunos. errando que ele aprende. Ele 

mesmo descubre o próprio erro-o momento disso é no quadro. Acho a correção na lousa 

uma forma democrática de trabalhar o erro do aluno". Não costuma registrar esses erros, 

mas os observa bem, para ver qual conteiido precisa ser trabalhado, novamente. '2 
medida que vai trabalhando, o aluno supera os erras. Acho que o aluno consegue. Por 

exemplo, o Fúbio, conseguiu melhorar. A professor que deu mtla para ele anles de mim 

ficou surpresa com a sua melhora.Acho muito importante o papel do professor 

orientador ".Em relação ao rendimento dos alunos, acha que foi bom. Muito trabalhoso, 

mas compensador. "Os alunos passam a maior porte do seu tempo com a profissora. 

Conheço mais os alunos que suas prbprias rnães.l\rcm rodas essas crianças vão ser 

doirrores ... Quem sabe nlgumas delas não vão ser pedreiros, murcene iros ... Quem sabe se 

eles não vão usar as metragens que eu dei': Relembra que levava as crianças ao patio para 

"aprender medidas, medindo". "Nessas situações é que o aluno perdia o medo de errar e 

começava n gostar da rnaremáticu".Quanto àç recuperações, ela percebe seu caráter 

burocrático, quando diz que : '1 professsor que fe: a recuperação dos alunos nem veio 

falar comigo ... ". Pensa em alguns alunos que não têm, aindq o dominio de alguns 

conteúdos básicos, e observa que todos foram aprovados, inclusive a Joyce. "A criança, ao 

longo do ano, sempre cuptu algum coisa, Por exemplo, a subtração que elo nüo aprende 

num momento, vai ser trabalhada na divisão, no processo longo de dividir ... Eu observo 



muito isso.Sei que ao niudur poru a divisão, mesmo que a criança não aprendeu 

subtração, ai d a  vai aprender porque nüo conseguirá dividir, se não a souber, pois a 

sztbtração esrú embutida no divisão". Da um exemplo dessa certeza de que a criança 

aprende, cada urna no seu ritmo proprio, relembrando uma passagem de sua atuação como 

... alfabetizadora: " No inicio havia uma crianqo que nau conseguia ler de jeito nenhum 

... Foi no lição da faca que ela depertou desenhei unta faca bonita, e tracei o f que estava 

embulido nafuca. A criança aprendeu porque achou a faca boníta ... ". Ela entende que há 

um momento para a criança aprender aquilo. Seria o momento que o conhecimento se 

tomou significativo para a criança ? Lembro h professora que observei que seus alunos não 

se mostravam tensos em relação àç provas, & notas. E pergunto-lhe a que se deve isso, ja 

que em geral, o aluno parece vir a escola em busca de notas. Ela diz: "Era porque eu dava 

as avaliações como uma rarefo do dia-a-dia. Eles faziam as atividades com naturalidade 

sem nenlruma pressão, sem falar que aquilo era urna prova". Quanto a avaliaçgo do 

SARESP, prefere não tecer muitos comentários, Apenas diz que a avaliação t? algo 

continuo. Não se pode saber do rendimento do aluno apenas com aquela prova. 

Concluindo a entrevista, ela fala do apoio que recebe da direção, da coordenadora, para 

poder realizar seu trabalho docente. Refere-se a autonomia que tem para levar as crianças 

no patio e desenvolver sua aula fora da sala. Lembra, também , de como sua turma 

correspondeu ao seu trabalho, citando a participação da classe na gincana. "Elesforam os 

vencedores, porém, Izouve 7im esforço muito grande de toda a turma. Eles tiraram dez na 

provo de conhecimentos gerais. estavam rodos en~usiasmodos e, merecidamente, foram os 

ganhadores" Quando retomamos o assunto do erro ela associa o tema com os alunos 

fracos que têm dificuldades em Matemática e vai enumerando os problemas: da família 

que não acompanha os filhos; dos fiIhos de pais separados; da falta de pré-requisitos 

porque vieram de outras escolas. 



ANEXO 4 

EXTRATOS DAS ENTREVISTAS C L ~ I C A S  

a) Sessão realizada em 1110197 

A professora indicou as crianças, consideradas fracas em matematica para realizarem as 

tarefas noutra sala, sob meu acompanhamento. Respondendo a curiosidade das crianças, 

em relação ao que iriam fazer e por que estavam saindo da sala de aula, a professora disse- 

lhes que era 'Surprise", mas, enquanto nos dirigiamas para o local, já cedido pelo Vice- 

Diretor, as crianças indagavam-me: Projessor, nós somos muito fraquinhos, porisso i 

que vamos estudar com a senhora? Nós somos nzuiro bagunceiros? A senhora quer nos 

ajudar? A s~nlzora vai dar aula de rectrperaçõo para nós? Disse-lhes que eu estava 

querendo saber como eles fariam aquela tarefa. Por isso iriamos trabalhar noutra sala para 

que eu pudesse ver isso direitinho. Começamos por transcrever numa folha especial a 

tarefa proposta. As crianças estavam dispersas no início. E, sem começar diziam: Que bom 

se f o . ~  sempre assim, hein professora. Sentar junto com os colegas e ter uma professora 

só para a gente! Aqui não tem ninguém perturbando a gente ! 

Aos poucos foram iniciando as atividades, sempre solicitando minha ajuda como também 

a do colega ao lado. Percebi que era muito prazerozo para eles trabalhar em grupo. Fiquei 

ao lado do Renato, criança muito tímida, com dificuldade de estabelecer diálogo com os 

colegas e também com sérias dificuldades na matematica. Quando perguntei-lhe o que 

estava fazendo, ele respondeu : 

R: Estou acftando 1/5. 

E : Um quinto de quê ? 

R : Um quinto de qzratrocenlos. 

E: Por que 400? Onde você achou esse número? 

R: Daqui( apontando o no. 400 que havia copiado no lugar de 40) . 
E : Você não acha que é muita bala para ser dividida? 

R: Alr, então é 4O! ( e rabisca o zero a mais que havia colocado). 

E: E como vocè faz para achar 115 de 40 ? 

R: Assim. Ele escreve : 40 

H 
E: E quanto vai dar? Ele resolve e escreve 200. 

Leia o problema para ver se o que voc2 achou e verdadeiro. 
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Renafo lê o problema, silenciosamente, mas parece não entender o que leu. Sua caligrafia 

é péssima, As vezes ilegivel. Isto parece dificultar-lhe o entendimento do problema. Tento 

aj udá-10 e pergunto-lhe? 

E : O problema fala de que ? 

R: De balas. 

E: Quantas balas ao todo ? O que é para fazer com as balas? 

R: Achar Z/j. 

E: 1/5 é menor, ou maior, que a quantidade total de balas ? 

R: Acho qtre P maior. 

b) Sessão realizada em 511 1/97 

E:Então, muitos destes erros, são erros de distração, não ? Então, na matemática, a gente 

tem que ficar bem concentrado, vocês não acham ? A pessoa que e muito distraída não vai 

mal na matemhtica ? 

Érica: Vai mal. E igual como a professora fala. Nós que têm preguip. Chega no hora dos 

perguntas nóis qtre têm preguiça de pensa. 

... Renato : As veres, e la fda  assim que a gente pensa, pensa mar rr gente não aprende 

nada. Pensa errado. 

E: Então, têm pensamentos certos e pensamentos errados ? 

Renato: É. 

E: E como que a gente pensa certo ? 

... ... Renato: Uai, elo passa um problema. Ela explica explíca depois ela acerta ... mas 

antes dela acertar ela pergunto se alguém tá em dzivida. Todo mundo fala não. Mas 

sempre rem um que está escondido no ... &o is, vai fazer, rem veis que quando ela acha 

que o aluno tá errudo, ela chama na lousa quem nüo tá sabendo. Assim, quando não tá 

sabendo mesmo, não sabia quando ela tinha falado: todo mundo sabe ? Vem fizer de novo 

? Aí, tó Iá escondido ... Depois, vai na lousa e erra. Porzsso .. .rirar as dúvidas. 

E: Vocês têm muita oportunidade na sala, com a professora, para tirar as dúvidas, não 

tem ? 

Joyce: Ela perpnfa se entendeu. Algtiéni fala que sim e ela fala. Nüo, ainda não 

entendeu. 

Fábio: A professora fala assim: voceis são inreligentes, sd que têm preguiça de fuzê a 

continha. Fazendo a continha vocês acerta. Se voceis não fier, voceis erra. 



E: Vocês gostam da matemática ? 

... Alunos: Eu gosro, eu gosto 

E: O que você acha da matarná~ica, Fábio? VocC acha que ela e importante, dificil ? 

Fhbio: Iniportanre. 

E: Porque que ela e importante ? 

Fábio: Por causo que elu ajuda nóis faze conta. Se nóis jô no superuzercado comprú 

... uçúcar se nóir nao soubéfazê conta a moça Id do caka ela frapassa nóis. Minha tia foi 

faz; uma compra e ela tinha que volrá um real e aí, ela voltou um centavo. Ai, ela foi ollzá 

na notinha e ela colocô unr centavo . Minha tia fale deixa prá lá. Ela não s o b i ~  faz; 

continha, ela não sabia se era um real ou um centavo. 

... Érica: Se a gente vai na loja e ai, você vai comprar umo estante, uma felevisâo, assim 

Ai, o moço fala assim: V O C ~  tem que pagar 6 ... duzentos e pouco ...p or exemplo ... em írês 

veres. Ai, você pensa.. depois vocé fala: espera aí. .. empresta a calculadora. Aí você 

sonra e vai ver que tá errado. Vai dinheiro a mais prá você. O dinheiro que sobrá a genre 

compra outras coisas . 

E: O que vocês acham, então, do erro ? 

Érica: É que quem ta errando é porque rarnbém th pensando. Vocé tem que pensar. A g m  

se você não pensar você nfio vai acertar nunca. 

E: O Renato tambkm quer falar um pouquinho. EIe também pensou uma coisa sobre o 

erro. 

Rena to: Se você não pensar vocé não vai conseguir fazer nada. Mas se você também não 

fuz nada. Além disso, se vocé não fizer conta.. . 

E: O que que acontece se você não fizer conta ? 

Rena to: Você não fiz nada. Se você não pensar, tam bem não. 

E: E preciso fazer contas? 

Renato: Conta e resposta.Se vocé não puser 0 cabeça pra funcionar, n6o resolve. 

E:  Essa conta é resultado do seu pensamento ? ( apontando para uma conta do caderno do 

Renato). Você acha, Fábio, que a conta nasce lá no pensamento ? O que você fala sobre o 

erro ? 

Fábio: Se alguém errar não vai ser culpa. Ele fá tentando ... conseguir fazer o melhor 

pra ... pensar. Táfazendo o melhor. 

E: E o Renato, quer falar o que ? 

Renato: Também, se a gente nào raciocinar. .. não tentar botar a cabeça pra funcionar.. . 

E: Não erra ? 



Joyce: Erra. 

E: Então, so erra quem está raciocinando? 

Érica : SO e m  quem esta raciocinando e rarnbdm se você chegar ir lb e querer faer  

rcípido oqirilo que acha que vai acertar chega iá vocé não acerta. E' a mesma coisa se 

você nzo tivesse o cérebro pru pensar você nõo sabiafozer nen hunra conta. 

Renato: Mas, frumbém, se você ficar colando do outro. você nunca vai aprender porque 

não esfó pensando. 

Joyce: Porque, por exemplo, se o outro errar, voce também vai errar. 

E: Entgo, não adiaotq não é Joyce , ficar olhando do colega . A gente tem que 

experimentar, mesmo errando , não tem? 

Joyce: Tem. Se a gente copiar do outro, a professora vai saber ... aí vem nota ruim ... se a 

genre acerlor sem colar de ninguém ... 
E: Isso! Então tem que confiar em si mesmo, não é Fábio ? 
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librar a s  t r ê s  v a r a s  a a l t u r a  t o t a l  é de 5 m e 40 cm. P e r g u n -  

t a - s e  : 

- q u a l  a a l t u r a  do malabarista? 

- q u a l  o comprimento de cada  uma das varas?  

PARA O PROFESSOR 

TEMA: Operações 

META:  L e v a r  o aluno a perceber que d i f e r e n t c s  situaç8es-proble - 

ma podem t e r  uma e s t r a t é g i a  d e  r e s o l u ç ã o  comum; no c a s o ,  a 

construção de esquemas representando  as situações a p r e s e n t a d a s  

COMENTARIO: 

A p a r t i r  da construção de esquemas, os alunos terão 

c o n d i ç õ e s  de visualizar melhor cada s i t u a ç ã o ,  p e r c e b e n d o  a 

i m p o r t â n c i a  das  d i f e r e n ç a s  estabelecidas e n t r e  uma s i t u a ç ã o  

e outra. 

A s s i m ,  no l Q  caso ,  temos: 

A d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  p r e ç o s ,  n o s  casos  a )  e b) é de 

Cr$ 20,OL e f o i  causada p e l o  acréscimo d e  uma pulseira. A d i f e -  

rença e n t r e  os p r e ç o s ,  nos  casos b )  e c )  é novamente de 

Cr$ 20,00 e também causada p e l o  a c r é s c i m o  de uma p u l s e i r a .  A s -  

sim, o aluno percebe  que cada pulseira c u s t a  Cr$ 20,OO. E n t ã a ,  



3 = 00'0~ - DO'O~Z) so5a~d ap e3uala~yp e adselras~nd senp se 
9 

aprnqrlae DO'QP 8'3 ap JoTeh o sowaq 6oldaaxa ~oci '(e osea ou 
3 

. .. . 
. - (J 

$ 

0 



SW??BOHd OaNILíiSSIQ - L6 õN BClYaIAILV 

XXX OdIL YHTOJ 



'O~S~A 

-~p ep oqsar oe ~en6y olawvu o ope~qsy6as 83sa anb ua oquaa 

O oplqloasa Ianrq anb zop~6oC a~anbe oquad eyue6 - 
!ogsyhyp ep teurj oe no oqsaJ 1E~qoS apod 

'aquaw~e~n~eu !sa~opeboC o~qenb -soTad a~uaui:en6~ seprnq-rrq 

- s FP utaras e~~d 'u~n6ugqa~ ap o~aua3 au apezo~os zas TBA 

' (soqryed no sequldueq] se4314 ap oxau~u oqxa3 !un - 
!o~nóu~qa~ op soque3 sop wn ay~oasa ounTe epe3 - 

:a)u~nGas ou 

aqs?suoD anb oóor un o2Taj Fias anb asseya E anb~~dx3 

......;.-...... ......:.-.... .................... ....................... -. .. . ..... . ................: .--, ,; .-. , .... ",'..'; ;.:c.....;. ;-' ....... 5.. .... ;i .-..- :: : ........ ..... --,. :...... .--,. .. :;';;I:':;.;. :,r: -,;i;.,.,., ..... ;:. .-.:: .. ,--.>. .................................... . . .;.,L-:'- 

Q 

E3 
3 
9 
L;:J 

Q 

,. ~-2 '. _ 

*--3 
i3 
c 4 

c3 
ti) 
;3 
h- 

<;> 
,"-J 

0 
i:, 
f.3 
$3 
:'-h 
.--I 

;1.3 
<:3 

.:: 3 
GJ 

<-J 
:; 3 
0 
CJ 
e-J 
0 
(3 
i:.: j 
.-i jl 

@ 
<;-) . - 
i- j 
i.:> 

. - i ,.J 
$9 Y 

c3 
:-I 

+ i:) - 

0 

'E '2 'L '0 soLaqu so soque3 sou opue~qsr6 

-al '.(o~duaxa xod 'aur~oqre3) ~eln6ue~a1 eq~oj eun 'un epe3 

-a3 e an6azjua a sounre v ap sodn16 wa assET3 e ep~~~a 

:aVed EL 

*o17enb ~od soprp'nTp upuenb uIaz oqsax uexTap anb 

sayanbe OUJO~ oqenb ap ço~dg~yu 50 JearJ3luapf :0ATl3?a0 



. . 

passe  então à realizaqáo do Jogo, dando em cada e t a p a ,  

as s e g u i n t e s  quantidades de f i c h a s  a cada grupo: 

10 - 12 - 16 - 19 - 23  - 2 9  - 33 - 37 

Quem ganha o jogo? Com essas quantidades, ganha o jogo 

quem escolheu o can to  3, que e o resto da divisão de 1 9 ,  

23 e 31 p o r  4 .  

A seguir coloque na lousa, a s e g u i n t e  t a b e l a :  
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Pergunte  h classe: 

- o que h á  de comum entre os 

números colocados em cada 

coluna dessa t a b e l a ?  

, -  existe alguma r e l a ç ã o  entre 

eles e o jogo realizado? 

A p r o v e i t e  para observar que os números registrados na 

primeira coluna (os 'que divididos por 4 d e i x a m  resto zero}, 

são chamados múltiplos de 4 (ou ainda, que são divisiveis 

por 4). 

Pergunte  então - que números viriam a s e g u i r  nessa  1 3  

coluna? quantos são os múltiplos d e  4? 

PARA O PROFESSOR 

TEMA: Múltiplos e D i v i s o r e s .  

META: Oferecer condições para que o aluno -identifique m Ú 1 -  

tiplos e divisores como elementos d e  uma d i v i s ã o  de resto 

z e r o .  



ATIVIDADE NQ 7 4 :  REPARTINDOmi. 

OBJETIVO: Utilizar, em s i t u a ç õ e s - p r o b l e m a ,  as idéias relacio- 

nadas ao c o n c e i t o  d e  número racional, t a n t o  sob r e p r e s e n t a ç ã o  

f r a c i o n á r i a ,  quanto em r e p r e s e n t a ç ã o  dec imal .  

MATERIAL NECESSARIO: uma f o l h a  t i p o  XLVI para  cada aluno e lá- 

pis de c o r .  

DESENVOLV ZMENTO : 

Ofereça  a cada a luno  uma f o l h a  t i p o  XLVI. A p r e s e n t e  

a Situação 1, d e i x e  que os  alunos encontrem a solução, apre- 

sentem e discutam com a classe. A seguir, faça  o mesmo com a 

Situação 2 e depois, com a S i t u a ç ã o  3 .  

Situação 1 

Mamãe f e z  uma t o r t a  e a repartiu em pedaços i g u a i s  
1 ( v e j a  f i g u r a ) .  P a p a i  comeu da t o r t a .  Os irmãos Luis e An- 

dréa comeram, c a d a  um,  a t e r ç a  p a r t e  da t o r t a .  

a )  colorir a p a r t e  d e  cada um, com cores d i f e r e n t e s :  

b )  qual  a f r ação  da t o r t a  que  s o b r o u ?  

1 
c )  q u a n t o s  pedaços há em da t o r t a ?  

Situação 2 

A caixa representada na f i g u r a  contém bor rachas .  Em 

cada r e p a r t i ç ã o  há 3 borrachas .  Resolveu-se que: 

a )  a metade da c a i x a  s e r á  distribuída p a r a  a 3 a  sé- 

ré  A ;  
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situação 1 

situavão 2 

FOLHA TIPO X L V I  
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C? 
c ATIV I DADE NQ 78 : ALTURAS DE QUADRILATEROS 

OBJETIVO: I d e n t i f i c a r  a s  a l t u r a s  de q u a d r i l á t e r o s .  - 
t .- 

MATERIAL NECESSARIO: uma f o l h a  t i p o  XLIxpara cada  a l u n o ,  uma 

C, r égua  e  um e squadro .  

c 
c:. 
(3, DESENVOLV I MENTO : 

g-> ..< 

e: l a  PARTE: 

Ent regue  a  cada a l u n o  uma f o l h a  t i p o  X L I X .  

Diga a e l e s  que e s s a  a t i v i d a d e  é c o n t i n u a ç ã o  da an- 

6':. t e r i o r  onde f o i  t r a b a l h a d o  o  t r a ç a d o  de a l t u r a s  em t r i â n g u l o s  

c:. e  que ,  a g o r a , .  o  mesmo t r a b a l h o  s e r á  r e a l i z a d o  com os  q u a d r i l á -  

d Peça que observem a  p a r t e  A da f o l h a  t i p o  XLIXe que 

c: respondam à s  s e g u i n t e s  q u e s t õ e s :  

1 2 )  Q u a l  é o  nome d e s s a  f i g u r a ?  

2 a )  Q u a n t a s  a l t u r a s  d i s t i n t a s  e l a  p o s s u i ?  

3 a )  Como você f a r i a  p a r a  t r a ç a r  e s s a s  a l t u r a s ?  

c;; Faça uma d i s c u s s ã o  a  r e s p e i t o  das  r e s p o s t a s  a p r e -  

< i  s e n t a d a s  e ,  f i n a l m e n t e ,  peça que sigam a s  s u g e s t õ e s  dadas  na 
c:: 
(-:.:.i 3 s  q u e s t ã o  e  t racem a s  a l t u r a s  d e s s e  pa ra l e log ramo.  

c: Cer t amen te ,  a p r e s e n t a r ã o  a s  duas  p o s s i b i l i d a d e s :  
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Certamente os alunos sentirão dificuldade em identi- 

ficar a altura no 20 caso. 

Diga a eles que no caso do trapézio como no caso d o  

paralelogramo, consideramos apenas a altura relativa à base 

maior. 

PARA O PROFESSOR 

T E M A :  Geometria. 

M E T A :  Levar o aluno a identificar a altura de um quadrilátero. 



PARTE A 
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PARTE B 
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PARTE C 

FOLHA TIPO XLIX 

ATIVIDADE N C  7 8  - ALTURAS DE QUADRIL~TEROS 



ATIVIDADE No 79 : AREA DO PARALELOGRANO 

c; 
c-; .... 

c::: OBJETIVO: Determinar a área de um paralelogramo, transforman- 
c; do-o em um retângulo equivalente. 
@ 

, 

c.12 c. + MATERIAL NECESSARIO: Uma folha tipo L para cada aluno e uma 

régua graduada em centímetros. c; 
C ?  

DESENVOLVIMENTO : 
63 
Q 

l a  Par te  c- : 
(-A 

1. Proponha à classe calcular a área do paralelogra- 

c::: mo da folha tipo L. 
c::, 

Num primeiro momento,deixe que os alunos trabalhem c;;:, 
c::: livremente, utilizando recortes, sobreposições, ladrilhamento, 

etc. 

Discuta com a classe as soluções apresentadas. 

c- 2. Após o trabalho inicial, peça que reproduzam esse 

3 paralelogramo no quadriculado e contem os quadradinhos que 
c; 

couberam nele. 
(i?, 

Como os "pedaços" de quadradinho se "compensamN, a 

área do paralelogramo será 24 cm2. Caso os alunos não consigam 
c;,: este resultado, devem fazer uma estimativa. c;.: ., 

3. Retome com os alunos a área do retângulo. Propo- 
.L.:.? e3 

nha a seguir que eles procurem maneiras para transformar esse 

( paralelogramo em um retângulo. 
c - 
c obs.:  Poderão surgir soluções como: 



i;:,, !? >..- ;.. ,-,-. - --.... ,, 
'-- :c 
(:$-. i: 
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Explorar, também, com as crianças, o fato: se o cor- 

te realizado no paralelogramo dado não for perpendicular à ba- 

se, não é possível transformá-lo em retângulo. 

0s alunos deverão, a seguir, obter a área do retângu 

10 construido: 6 x 4  = 2  4  cm2 e concluir que a área do parale - 

logramo também é de 2 4  cm2. 

A partir dessa atividade os alunos concluirão que 

para se determinar a área do paralelogramo, multiplica-se a me - 

dida da base pela medida da altura. 
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23 P a r t e  ( 

( -  
Peça aos alunos para calcular a área dos dois parale 

(, 

logramos da parte inferior da folha, em cm2. Para isto deve- ( 

E;. 
rão, primeiramente, determinar as medidas necessárias. 

-\ 

i- .- 
c.: 
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, 
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PARA O PROFESSOR 

TEMA: Medidas. 

META: Calcular a área de um paralelogramo qualquer. 

COMENTARIOS: Para o aluno concluir que a área de um paralelo- 

gramo é igual ao produto das medidas de base pela altura, é 

necessário que se faça antes um trabalho- experimental como o 

desta atividade. Então, é fundamental que o aluno saiba que 

sempre é possível transformar um paralelogramo qualquer em um 

retângulo de mesma área e que,ao calcular a área desse retângu - 

10, está tamoém calculando a área do paralelogramo. 
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ATIVIDADE No 94: PESANDO A MASSA 

OBJETIVO: T r a b a l h a r  d i v e r s a s  un idades  de massa e  suas r e l a -  

ções,  em s i t u a ç õ e s  prob lema v a r i a d a s .  

MATERIAL NECESS~RIO: Nenhum. 

DESENVOLVIMENTO: 

1.  Peça aos a l unos  p a r a  descreverem os t i p o s  de ba- 

l a n ç a  que e l e s  conhecem. 

Nes ta  d e s c r i ç ã o  deve-se o b s e r v a r ,  com as c r i a n ç a s ,  

que em a l g u n s  t i p o s  de ba lanças ,  as massas dos co rpos  são medi - 
das a t r a v é s  da f o r ç a  que esses c o r p o s  exercem sobre  e l a s  (ba-  

l a n ç a s  de f a rmác ia ,  p o r  exemp lo ) .E las  foram a f e r i d a s ,  p e l o  f a -  

b r i c a n t e ,  com massas conhec idas .  

Na ba lança  de d o i s  p r a t o s ,  p a r a  d e t e r m i n a r  a  massa 

do co rpo  nós o  colocamos num p r a t o  e  no o u t r o  um ou mais  c o r -  

pos de massas conhec idas  a t é  f i c a r e m  em e q u i l í b r i o  na h o r i z o n -  

t a l .  

U t i l i z a - s e ,  en tão ,  nessas ba lanças ,  comparação de 

massas. 

2. Os a l u n o s  deverão p e s q u i s a r  un idades  d i v e r s a s  de 

massa. Poderão e n c o n t r a r  o  q u i l o g r a m a  e  o  grama (embalagens 

de p r o d u t o s ) ,  o  m i l i g r a m a  (em b u l a s  de reméd ios ) ,  a  t o n e l a d a  

( m u i t o  u t i l i z a d a  p e l o s  a g r i c u l t o r e s ) ,  a  a r r o b a  (usada p e l o s  

p e c u a r i s t a s ) ,  e t c .  



3 .  E s t a b e l e ç a  com o s  a l u n o s ,  as relações e n t r e  as 

diversas unidades de massa, explorando os prefixos já anterior 

mente estudados: t l q u i l a n  cujo símbolo é o "kg" e r e p r e s e n t a  

sempre 1000 vezes  a unidade a que e s t d  ligado e o I1mili" c u j o  

s i m b o l o  é o l 1 r n 1 !  que r e p r e s e n t a  sempre a milésirna par te  da u n i -  

dade a que e s t á  l i g a d o .  

Assim, 

1 kg = 1000 g 

e a i n d a :  

1 a r roba  = 15  kg 

Proponha  prob lemas onde os a lunos u t i l i z e m  a s  d iver-  

sas unidades de massa e suas r e l a ç õ e s ,  como por exemplo:  

l Q )  O p r e ç o  de uma a r r o b a  de c a r n e  é Cr$ 8.000,OO. 

Qual o preço de 10 arrobas? E o p r e ç o  de 10 kg? 

2Q) Urna la ta  d e  l e i t e  em pó da marca A tem peso li- 

q u i d o  de 400 g ,  e n q u a n t o  que uma l a t a  da marca B t e m  0,s k g .  

a )  Q u a l  l a t a  tem mais leite? P o r  quê? 

h1  Para  f a z e r  um copo de l e i t e  necessário 40 g 

de  leite em p ó .  U m a  família tem 5 pessoas e cada pessoa toma 

dois copos diários. Em um niês quantas l a t a s  da marca A serão 

n e c e s s á r i a s ?  E s e  fossem compradas l a t a s  da  marca 0 ,  quantas 

l a t a s  seriam utilizadas em um hês? 

3 0 )  Um l i t r o  d e  água pesa Ikg. 

a )  Qual é o peso de 3 , 5  1 de água? 

b )  Q u a l  o vo lume ocupado p o r  2,25 kg d e  água? 

O p e s o  de 1 1 de g a s o l i n a  é 700 g .  

a )  Q u a l  o I p e s o t r ,  em k g ,  de  3,5 1 de gasolina? 

b) Qual o volume ocupado p o r  2,25 k g  de gasolina? 




