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RESUMO 

 
 
Este trabalho buscou analisar a natureza dos erros cometidos pelos alunos nas avaliações em 

larga escala, sendo este um fator relevante para o conhecimento matemático, assim como para 

compreensão dos processos cognitivos dos alunos. Diante desta problemática, decidimos 

investigar a avaliação em larga escala por se tratar de um tipo de avaliação cujos resultados 

são utilizados para a definição de políticas no campo da Educação. Optou-se por um estudo 

sobre os erros dos alunos nas avaliações do SAEPE 2002/2005, especificamente nos 

conteúdos números e suas operações. Nesta pesquisa investigaram-se os resultados dos alunos 

da 4ª série do Ensino Fundamental das redes pública Estadual e Municipal de Pernambuco. 

Para realizar esta investigação fizemos uma análise documental na matriz de referência, 

selecionamos quatro descritores e quatorze itens que compõem os cadernos das provas 

aplicadas em 2002 e em 2005, sendo seis itens relativos ao cálculo das operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão e oito itens relativos à resolução de problemas envolvendo 

os vários significados dessas operações matemáticas. Os resultados da pesquisa apontaram 

que os alunos sabem operar com os números naturais, efetuar as operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, fazendo uso do cálculo mental. Analisando as respostas 

dadas pelos alunos na resolução de problemas e também nas operações, identificamos que a 

maior dificuldade enfrentada foi compreender o enunciado das questões, buscando dar sentido 

aos dados dos problemas. 

 
Palavras-chave: avaliação, erro, números, operações aritméticas. 

 

 
 



 

19 

9

ABSTRACT 
 
 
This study attempted to analyse the origin of students' errors in a large scale evaluation, 

relating to their mathematical knowledge, as well to understanding the cognitive process of 

the students. 

In spite of this problem, we decided to do a large scale- survey, because this is a type of 

evaluation from which results are utilised to determine Political Education. It was decided to 

do a study about students’ errors in evaluations of SAEPE 2002/2005, specifically, into the 

subjects of numbers and their arithmetic operations. 

During this research results from students of the Fourth year at Fundamental Education in 

Public System of Pernambuco (PE) were investigated. To produce this investigation one 

documental analysis into referential matrix was made, selecting four descriptors and fourteen 

issues which are included in tests applied in 2002 and 2005, with six of them concerning the 

operations of addition, subtraction, multiplication and division and eight issues with reference 

to the resolution of problems involving different aspects of their mathematical operations. 

The results display in this study that student’s demonstrated operational knowledge   with 

natural numbers in operations of addition, subtraction, multiplication and division by mental 

arithmetic. Analysing the student's answers solving the problems, as well using operation, we 

identify that the major difficulty was understanding the rubric of the questions, attempting to 

be aware to the problem's data. 

 

Key words: evaluation, error, numbers, arithmetical operation. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de 1990, assistimos à emergência de diversas iniciativas de avaliação da 

educação, nos níveis nacional, (Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB), regional 

(SAEPE - Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco) e internacional como, por 

exemplo, o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).  

No Brasil em particular, essas iniciativas se traduziram em políticas públicas 

relacionadas à avaliação com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

– SAEB, que atualmente foi substituído pela ANEB – Avaliação Nacional da Educação 

Básica. Trata-se de avaliação nacional em larga escala realizada por amostragem de escolas, a 

qual avalia os alunos de 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio das 

escolas públicas e particulares, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, coordenada 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP. 

Segundo Pestana (1998), a avaliação do SAEB é destinada a fornecer informações 

sobre a qualidade, a eqüidade e a eficiência da educação básica brasileira a gestores de 

sistemas de avaliação, administradores educacionais municipais e estaduais, bem como a 

professores, visando ao aperfeiçoamento das políticas e dos sistemas de ensino básico. 

O sistema educacional brasileiro ainda apresenta sérios problemas. Se os esforços das 

últimas décadas, no sentido da universalização do ingresso no sistema educacional, 

possibilitaram o acesso de 95% das crianças de sete a quatorze anos à escola pública, apenas 

43% destas crianças terminam o Ensino Fundamental. Mais precisamente, apenas dois 

quintos das crianças desta faixa etária de sete a quatorze anos concluem as quatro séries 

iniciais no prazo e menos de um quarto concluem sem repetência (PILATI, 1994).  

Segundo Ribeiro    (1991), “O problema mais sério no ensino do país não é a evasão 

escolar e sim, o alto índice de repetência, caracterizado por excessivas reprovações”. Ainda de 
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acordo com este autor uma das causas da evasão é a repetência alta o os alunos evadem porque 

repetem. O autor acrescenta a atenção para o tempo que muitos alunos permanecem na escola, 

o qual seria suficiente para que eles se formassem no Ensino Fundamental, mas devido à 

repetência, eles acabam saindo da escola, tendo conseguido completar apenas duas ou três 

séries escolares.  

Se por um lado houve a quase universalização do acesso ao Ensino Fundamental, por 

outro houve a retenção dos alunos nesse nível de ensino. Quase dois terços dos alunos estão 

acima da faixa etária correspondente à série, e somente 13% completam o curso em idade 

adequada, sendo que a maioria dos alunos repetentes é proveniente de camadas sociais 

desfavorecidas. Assim, o grande desafio da educação brasileira para as próximas décadas é 

melhorar a qualidade do ensino oferecido à população, que já se encontra na escola, e ao 

mesmo tempo, continuar promovendo a universalização.  

Cabe ressaltar que os dados anteriormente apresentados sobre evasão e repetência, 

merecem uma análise  para inferirmos se esses dados ainda continuam prevalecendo.  

No final da década de 90, a partir dos resultados do SAEB, vários estados brasileiros 

como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, entre outros, e também Municípios 

como Recife, Cabo de Santo Agostinho, etc. constituíram os seus Sistemas de Avaliação com o 

objetivo de trazer para o debate público “informações que permitam à sociedade avaliar os 

resultados apresentados em nível de cada escola, e paralelamente, formular proposições que 

viabilizem o atendimento educacional sob a ótica do direito” (MARCUSCHI & SOARES, 

1997, p.17). 

Em Pernambuco, a política de avaliação tem suas raízes históricas nas avaliações da 

rede estadual em 1989, 1991 e 1997 através do projeto intermunicipal de avaliação de rede e 

pela sua consolidação na implantação e implementação do Sistema de Avaliação Educacional 

de Pernambuco – SAEPE em 2000, mediante acordo de cooperação técnica com a UNESCO e 
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Ministério de Educação e Cultura, MEC/ INEP, em regime de colaboração com os municípios, 

por meio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME/ PE. 

Na primeira versão do SAEPE, em 2000, não houve a adesão da totalidade dos 184 

municípios do Estado. Esta só foi atingida na segunda versão em 2002, e mantida na última 

versão, em 2005. Desde a sua primeira versão, o SAEPE trouxe avanços para o sistema de 

avaliação, por ter a iniciativa de realizar em parceria com os municípios uma avaliação 

conjunta. De certa forma, isso contribuiu para desenvolver uma cultura de avaliação nas redes 

públicas do estado de Pernambuco. 

O SAEPE tem avaliado de forma censitária, a eficiência e o desempenho de alunos das 

redes de ensino estadual e municipal, sendo na 2ª série apenas em Língua Portuguesa, e na 4ª e 

8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio, nas áreas curriculares de Língua 

Portuguesa e Matemática, com o objetivo de verificar a qualidade do ensino e o desempenho 

das escolas, a fim de subsidiar políticas de melhoria da qualidade da educação oferecida pelas 

escolas públicas. 

Em 2002, foram avaliados 438.734 alunos, sendo 387.008 do Ensino Fundamental e 

51.726 do Ensino Médio distribuídos em 6.098 escolas, das quais 949 escolas da rede Estadual 

e 5.149 das redes Municipais. Esses dados representam o universo das escolas e através deles 

pode-se perceber que houve um avanço significativo em termos de adesão dos 184 municípios, 

diferentemente do que ocorreu em 2000, quando não houve total adesão da participação dos 

municípios. 

A partir de 2005, o (SAEB) passou a ser composto por duas avaliações, a Avaliação 

Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(ANRESC / Prova Brasil), sendo essa última realizada de forma censitária a qual avaliou 

alunos de 4ª e 8ª série do Ensino Fundamental das escolas públicas, estadual e municipal, 

situadas na zona urbana e com 30 alunos ou mais nas referidas séries. 
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Por sua vez, o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM foi concebido para verificar 

competências e habilidades; os seus defensores afirmavam que esse tipo de avaliação não 

“mede conteúdos. Conforme Bloom, apud Viana, (2003, p. 42), ao avaliarmos um conteúdo 

estamos implicitamente avaliando algo mais – as capacidades”. Essa afirmação do autor indica 

que, torná-se difícil verificar a habilidade numérica do aluno sem averiguar os seus 

conhecimentos desse conteúdo matemático. 

O Exame Nacional de Cursos – ENC, denominado pelos estudantes de Provão e 

incorporado pelos órgãos oficiais passou a vigorar a partir de 1996, sendo obrigatório para 

todos os alunos formados. Inicialmente contestado por alunos e professores, e posteriormente, 

aceito pela sociedade, seus resultados serviram para classificar ou  de outra forma, ranquear as 

instituições com base no desempenho do aluno o rendimento acadêmico. 

 Percebe-se que ao desconsiderar a avaliação do corpo docente, do projeto pedagógico 

e da infra-estrutura que resultam nas condições de ensino, o provão comete um grande 

equívoco, pois o critério de avaliação das instituições não pode se restringir apenas a uma 

prova. Com relação à participação dos alunos da Educação Básica nas provas do SAEPE 2002, 

apresentamos os dados conforme o Quadro 1. 

QUADRO - 1 
NÚMERO DE ALUNOS RESPONDENTES POR SÉRIE, REDE DE ENSINO 

AVALIAÇÃO SAEPE – 2002. 
 

SÉRIE 
 

REDES DE ENSINO 
 

MODALIDADES 
 

TOTAL 
 

ESTADUAL 
 

MUNICIPAL 
ENSINO 

FUNDAMENTAL
ENSINO 
MÉDIO 

 

2ª  
23.534 

 
129.939 

 
153.473 

 
- 

 
153.473 

4ª  
35.814 

 
111.619 

 
147.433 

 
- 

 
147.433 

8ª  
56.499 

 
29.603 

 
86.102 

 
- 

 
86.102 

3ª  
48.284 

 
3.442 

 
- 

 
51.726 

 
51.726 

TOTAL 164.131 274.603 387.008 51.726 438.734 
FONTE: Relatório SAEPE – 2002 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO. 
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Na avaliação da ANRESC, também denominada de Prova Brasil, Pernambuco 

participou com 209 escolas de 64 municípios, 331 turmas e 10.641 alunos conforme 

apresentamos no Quadro 2 abaixo. 

QUADRO - 2 
NÚMERO DE ALUNOS POR SÉRIE E REDE DE ENSINO 
PARTICIPANTESTES DA AVALIAÇÃO ANRESC/ 2005. 

 
 
SÉRIES 

REDE 
ESTADUAL 

REDE 
MUNICIPAL 

REDE 
PARTICULAR 

REDE 
FEDERAL 

 
TOTAL 

 
4ª SÉRIE 

 
1.463 

 
1.334 

 
1.123  - 

 
3.920 
 

 
8ª SÉRIE 

 
1.333 

 
1.333 

 
1.404 

 
64 

 
4.134 
 

 
3ª SÉRIE DO 
ENSINO 
MÉDIO 

 
1.371 

 
- 

 
1.164 

 
52 

 
2.587 
 

 
TOTAL 
GERAL 
 

 
4.167 

 
2.667 

 
3.691 

 
116 

 
10.641 

FONTE: Relatório do SAEPE 2005 
 

Em Pernambuco, a Prova Brasil foi realizada em articulação com o SAEPE 2005, sendo as 

séries e alunos avaliados e distribuídos conforme o quadro a seguir.  

 

QUADRO - 3 
NÚMERO DE ALUNOS AVALIADOS 

POR SÉRIE E REDE DE ENSINO ANRESC/SAEPE-2005.            

SÉRIE 
ALUNOS AVALIADOS Complementação a ANRESC 

(por rede de ensino) 
ALUNOS AVALIDOS 

ANRESC (por rede de ensino) 

ALUNOS AVALIADOS 
SAEPE 

total por rede de ensino 
SAEPE  EM 

Complementação 
ao ANRESC 

ANRESC SAEPE 
Total Federal Estadual Municipal Federal Estadual Municipal Federal Estadual Municipal

2ª série 
Ensino 
Fundamental 

139.598 - 139.598 - 22.758 116.840 - - - - 22.758 116.840 

4ª série 
Ensino 
Fundamental 

52.600 108.770 161.370 - 3.507 49.093 - 28.873 79.897 - 32.380 128.990 

8ª série 
Ensino 
Fundamental 

10.848 120.687 131.332 - 1.773 9.115 203 82.687 37.797 - 84.420 46.912 

3ª Ensino 
Médio 48.789 - 48.789 - 45.696 3.093 - - - - 45.696 3.093 

TOTAL 251.835 229.457 481.089 - 73.694 178.141 203 111.560 - - 185.254 295.835 
FONTE: Relatório do SAEPE / PE 2005. 
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As provas da ANRESC de 2005 foram compostas por 21 cadernos de testes, 

contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa (Leitura) e Matemática. Os testes da 4ª 

série foram compostos por quatro blocos de 10 itens e os da 8ª série por quatro blocos de 12 

itens. Além dos testes foram aplicados questionários aos alunos, com a finalidade de verificar a 

condição sócio – econômica da família; o número de vezes que o aluno  repetiu de ano; o 

tempo diário dedicado ao estudo; a  relação professor aluno; em qual disciplina o aluno 

considerava-se ter maior dificuldade de aprendizagem, entre Língua Portuguesa e Matemática. 

Em 2001, a análise dos resultados do SAEB divulgados nos relatórios indica que o 

aprendizado em Matemática na educação básica está abaixo do aceitável. Pouco mais de 20% 

dos alunos demonstraram apenas a capacidade de resolver problemas envolvendo adições de 

pequenas quantidades em dinheiro, sendo este resultado considerado como crítico. 

Esses resultados refletem as dificuldades enfrentadas por uma boa parte das crianças na 

aprendizagem inicial de conceitos matemáticos, sobretudo em relação aos números e suas 

operações. No entanto, estes resultados nem sempre são considerados para efeito de 

informação ao professor, na perspectiva de contribuir na mudança de sua prática. 

Algumas pesquisas têm salientado as especificidades da matemática, como por exemplo, 

o caráter simbólico, abstrato e hierárquico dos seus conteúdos que acarretam as dificuldades 

experimentadas pelos alunos na sua aprendizagem, assim como, das dificuldades dos 

professores no seu ensino. 

As avaliações educacionais, tanto internas quanto externas, têm constatado que são 

altas as taxas de repetência e os baixos níveis de aprendizagem na educação básica.  Por essa 

razão, faz-se necessário combater o fracasso escolar representado pela repetência e pelo baixo 

nível de aprendizagem. 
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 Tais resultados mostram que 13% dos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental, na 

resolução dos testes não demonstraram competências necessárias para resolver problemas com 

números naturais, seja de multiplicação ou de divisão, ou mesmo de adição e de subtração. 

Isso revela que nos quatro anos da escolarização básica, os alunos da 4ª série não construíram 

competências básicas necessárias para o uso da Matemática no seu cotidiano, nem para o 

prosseguimento no Ensino Fundamental. 

A divulgação dos resultados dessas avaliações educacionais, aliada a maneira como 

elas tem sido realizada parece ter uma mínima contribuição para o trabalho do professor em 

sala de aula. Os relatórios quando chegam às escolas, via de regra, não são analisados em 

profundidade visando contribuir para a melhoria da prática docente. 

Por isso, a análise sobre os erros dos alunos nestas avaliações poderá possibilitar ao 

professor organizar com maior eficiência o seu processo didático em sala de aula, na 

perspectiva de criar situações apropriadas para o aluno superar tais erros, e, apropriar-se dos 

conhecimentos necessários ao exercício de sua cidadania, frente às exigências 

contemporâneas.   

Considerando a análise dos erros como foco do estudo, questões sobre números e 

operações foram levantadas nesta pesquisa: Que tipo de erro é mais recorrente nas respostas 

dos alunos?  O que esses alunos sabem e o que ainda não sabem a respeito das operações com 

os números naturais? Quais as estratégias utilizadas por esses alunos para responderem às 

questões das provas do SAEPE referentes aos conteúdos números e suas operações?   

Estas inquietações nos motivaram a realizar este estudo cujo objetivo é contribuir para 

aprofundar o conhecimento acerca dos acertos e erros dos alunos sobre os números e suas 

operações; compreender as estratégias utilizadas por estes na resolução das questões, 

analisando os dados das avaliações em larga escala realizadas pelas redes de ensino no Estado 

de Pernambuco. 
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Este trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta-se organizado em cinco sessões nas quais apresentamos os referenciais teóricos que 

fundamentam esta investigação. Inicialmente procura-se evidenciar o contexto em que foram 

implantados os sistemas nacional e estadual de avaliação; o desenvolvimento do conceito de 

avaliação construído ao longo da história; a avaliação e o processo de ensino; os tipos e 

funções de avaliação; o erro como alternativa de aprendizagem em Matemática; o erro e as 

concepções de ensino-aprendizagem. 

No segundo capítulo destaca-se a construção do número pela criança; as contribuições 

da teoria dos campos conceituais; o que indica os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs; 

e o documento Base Curricular Comum para as Redes Públicas do Ensino de Pernambuco – 

BCC -2004/2005 em Matemática. 

O terceiro capítulo contempla a metodologia adotada, os sujeitos envolvidos assim 

como o processo de análise. O quarto capítulo aborda as descrições dos “erros” dos alunos, 

bem como, uma análise interpretativa desses erros. Finalmente a partir da análise dos dados 

elencou-se algumas considerações acerca desta investigação inferencial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO - 1 
AVALIAÇÃO E ERRO 
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AVALIAÇÃO E ERRO  
 
 

 
 
 1.1. AVALIAÇÃO UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

Historicamente a avaliação parece ter estado separada do processo de ensino. A 

preocupação de pais, professores e alunos em relação à avaliação tende a demonstrar o 

interesse pela aprovação e a conquista de boas notas, sem que se observe um olhar para a 

aprendizagem do aluno, mantendo a avaliação como um lance final, um fim em si mesma. 

 Essa prática avaliativa surge com toda intensidade nas pedagogias dos séculos XVI e 

XVII. Desde a pedagogia Jesuítica do século XVI observa-se uma preocupação com as provas 

e exames. Nesse período foram adotadas as práticas de provas, exames, bancas examinadoras, 

com a finalidade de garantir, por meio da instrução religiosa, a hegemonia político-ideológica 

da igreja católica (LUCKESI, 2001, p.22). 

Na pedagogia comeniana (século XVII) voltada para a prática escolar, com a finalidade  

do rendimento do aluno ser satisfatório, julgava-se  ser necessária a “atenção do professor na 

educação”. Comênio afirmava a importância da utilização de exames como meio de estimular 

os estudantes na tarefa intelectual da aprendizagem, e indicava que “o medo é um excelente 

fator para manter a atenção dos alunos. O professor pode e deve usar esse ‘excelente’ meio 

para manter os alunos atentos às atividades escolares. Então eles aprenderão com muita 

facilidade, sem fadiga e com economia de tempo.” (LUCKESI, 2001, p.22 - 23). 

No Brasil, principalmente a partir dos anos 60, as teorias da avaliação educacional 

sofreram grande influência do modelo norte-americano. Divulgada por Ralph Tyler este tipo 

de avaliação por objetivos passou a ser referencial teórico básico nas propostas de formação de 

professores, com repercussão até hoje no campo educacional.  
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Segundo este teórico, 

 

A avaliação é o processo destinado a verificar o grau em que 
mudanças comportamentais estão ocorrendo (...) A avaliação 
deve julgar o comportamento dos alunos, pois o que se pretende 
em educação é justamente modificar tais comportamentos 
(TYLER, 1949, p.106 apud HOFFMANN, 2005, p.33). 
 

Saul (1988) desenvolve uma análise acerca da avaliação em direção ao enfoque 

comportamentalista de Tyler no que se refere à avaliação da aprendizagem. 

Ainda para a autora supracitada embora esse enfoque comportamentalista tenha recebido 

sérias críticas, essas ainda não foram suficientes e decisivas para demover essa concepção 

fortemente sedimentada na ação das escolas, dos documentos de órgãos oficiais de educação e 

das universidades. 

  No entanto, em razão de necessidades sociais e políticas, o conceito de avaliação foi 

sendo progressivamente ampliado, a ponto de se chegar a compreender, no campo educacional, 

que avaliar não é medir, mas confrontar aspectos em um processo de negociação.  

Nessa perspectiva a avaliação enquanto prática encaminha-se a um processo dialógico e 

cooperativo, por meio do qual educando e educadores aprendem sobre si mesmo no ato próprio 

da avaliação. 

Embora a avaliação não seja o ato de mensuração, professores e pesquisadores 

continuam a associar medida e avaliação. Porém, as duas atividades não se confundem, a 

avaliação é pensada como próxima da medida. No entanto, ainda existe por parte dos 

professores e dos alunos, a idéia de que a avaliação é uma medida dos desempenhos. 

Além disso, Câmara (2000) afirma enfaticamente que “o conhecimento matemático de 

um sujeito não pode ser medido.” 
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Sabe-se hoje que a avaliação não é uma medida, o avaliador não é um instrumento da 

medida, mas o ator de uma comunicação social. Sua característica essencial é o confronto, 

entre “o existente e o desejado ou esperado”.  

De acordo com Hadji (2001) a avaliação é um ato que se inscreve num processo geral 

de comunicação / negociação. É uma interação, uma troca uma negociação entre avaliador e 

um avaliado, sobre um objeto particular em um ambiente social dado. 

Portanto, comunicação e negociação andam juntas. Por essa razão, a avaliação escolar, 

para progredir necessita de um contrato social (o qual determina e fixa as regras do jogo) 

(CHEVELLARD, 1986, p.58 apud HADJI, 2001, p.40). 

Nesse sentido, avaliar não consiste em medir desempenho, mas em dizer em que 

medida ele é adequado, ou não, ao desempenho que se poderia esperar desse aluno. Trata – se 

de um modelo ideal, no qual se manifesta uma expectativa precisa acerca do aluno. 

Assim, nas avaliações em larga escala recorre-se aos testes padronizados, esses 

instrumentos se apóiam na idéia de que a avaliação justa e equilibrada só pode resultar de 

medidas quantitativas.  

Na avaliação da aprendizagem diferentemente da avaliação em larga escala são 

utilizados os testes, as provas, e a observação com registros em fichas entre outros. Estes 

instrumentos, além de verificar o desempenho possibilitam a realização do acompanhamento 

dos processos de ensino e das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

Segundo Câmara,  

 

Para muitos professores a concepção de avaliação “ainda é a de 
uma prática institucional que responde à necessidade de controle 
que a instituição tem sobre os atores do sistema de ensino”. A 
ênfase da avaliação incide em “prestar contas” aos diversos 
setores sociais que gravitam em torno do sistema escolar 
(CÂMARA, 2000, p.122). 
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Nessa concepção professores e alunos passam a ter papel secundário, tornando-se mais 

objetos do que atores do processo avaliativo. É nesse sentido que a avaliação em larga escala 

possui suas particularidades, pois repousa sobre a operacionalização de uma instrumentação 

específica, por tratar-se da realização de exame em que se utilizam provas e outros 

instrumentos, com o objetivo de produzir informações sobre as quais se baseará certo 

julgamento.  

Alguns desses instrumentos avaliativos, a exemplo do SAEB ou do ENEM, têm 

recebido críticas referentes à sua não influência na escola junto ao professor, não havendo 

repercussão na prática pedagógica, e muito menos a geração de impacto visando à criação de 

novas formas de agir e de pensar. 

A respeito da avaliação, Viana comenta:  

 
 A avaliação é quase sempre impositiva, sem consulta a 
professores e muito menos a alunos. É repetitiva, ao longo de 
vários semestres os alunos fazem avaliações internas e externas, 
sendo que das primeiras eles têm apenas uma nota e das últimas 
não conhecem os resultados de seus desempenhos. As 
avaliações, especialmente as de larga escala, tornam-se 
monótonas, cansativas, geradoras de tensões e, às vezes, 
criadoras de conflitos (VIANA, 2003, p. 15). 
 

 
Uma questão importante a destacar se refere ao objetivo do SAEB – melhorar a 

qualidade do ensino, no entanto, isso não está sendo viabilizado, na medida em que o seu 

próprio desenho e os instrumentos utilizados não têm permitido transformar os resultados do 

processo avaliativo em alternativas para intervenção. 

Vale salientar que a avaliação em larga escala realizada tanto a nível estadual quanto 

federal, ao longo da sua utilização pelos sistemas, não tem se constituído em instrumento de 

aprimoramento desses sistemas e de revisão de políticas e propostas, e que muitas vezes essas 

propostas só têm feito perpetuar os problemas existentes no interior dos sistemas educacionais. 

Dessa maneira, a avaliação em larga escala envolve o diagnóstico, isto é, o 
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levantamento de informações sobre o desempenho dos alunos os quais devem ser analisados 

considerando não apenas o rendimento, mas o desenvolvimento de atitudes e interesses que 

constituem o produto do processo institucional que ocorre na escola.  

O principal propósito de uma avaliação em larga escala é possibilitar o 

desenvolvimento de políticas públicas, na área educacional, que contemplem a qualidade do 

ensino oferecido a todos os alunos, e a igualdade de oportunidades para que os alunos possam 

aprender. 

Deste modo, a avaliação em larga escala no modelo atual como vêm sendo realizado 

têm se mostrado insuficiente para avaliar o ensino. Entretanto, realizada adequadamente 

reconhece-se a importância deste tipo de avaliação e conseqüentemente a sua contribuição para 

as definições das políticas públicas no campo da educação. 

 

1.2. Avaliação e Processo de Ensino 

 

Ao longo da história tem sido atribuída à escola e ao processo de escolarização, a 

responsabilidade pelo fracasso em sua tarefa de garantir a todos os alunos o direito à Educação 

Básica. 

Nos últimos anos, o processo de democratização da escola pública tem contribuído para 

oferecer escolarização à população na faixa etária de 7 a 14 anos. Contudo, a democratização 

do acesso não tem garantido a permanência, nem a apropriação pelos discentes dos 

conhecimentos necessários à sua inclusão na sociedade como cidadãos. 

Tradicionalmente, concebe-se que são incumbência e responsabilidade da escola 

promover o acesso a ler, escrever e contar.  A escola responsabiliza-se tanto em garantir a 

aprendizagem destas habilidades, quanto o desenvolvimento para além dessa aprendizagem 

básica, ou seja, os conhecimentos e atitudes necessárias ao uso efetivo e competente desses 
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conhecimentos nas práticas sociais.  

Atualmente a preocupação com a qualidade da educação tem contribuído 

significativamente para a evolução do entendimento do processo pedagógico, como sendo 

decorrente da combinação do conjunto de fatores existentes no contexto intra e extra – escolar. 

Franco (1994) aponta para a complexidade do conceito de qualidade do ensino, 

considerando-o como “um produto histórico e social que reflete um posicionamento político e 

ideológico orientado por diferentes expectativas, que incorporam demandas diversificadas e 

mutáveis ao longo do tempo”. 

Este autor ao discutir critérios de avaliação e indicadores de qualidade questiona a 

validade destes, que são pensados em função do mito da modernidade, que os elege pelas 

exigências da produção. 

Demo (1990) discute a complexidade referente à questão da avaliação da qualidade da 

educação, evidenciando as dificuldades de conceituar qualidade da Educação e possibilidade 

de medí-la para efeitos de avaliação, introduzindo um novo complicador conceitual que é o 

caso da qualidade política, distinguindo-a de qualidade formal. Para esse autor, qualidade 

formal refere-se à competência de produzir e aplicar instrumentos, tecnologias, métodos, 

ciência; qualidade política refere-se à competência de projetar e analisar conteúdos históricos 

de teor prático e inevitavelmente ideológico.  

Na perspectiva de Demo, uma não pode ser entendida sem a outra, nem tampouco pode 

ser substituída pela outra. Desse modo, a qualidade da educação é específica a cada contexto e 

expressa o resultado do conjunto das opções realizadas, tanto de caráter ideológico quanto 

pedagógico. 

Sob a perspectiva da qualidade da educação mediante a avaliação pontual e de produto, 

pautada no rendimento dos alunos e na certificação dos mesmos, a avaliação do aluno na 

escola não tem dado conta de garantir a melhoria do trabalho pedagógico desenvolvido. 
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Portanto, o novo desafio da avaliação é o da construção de uma dimensão pedagógica. 

Perrenoud (1999) ocupou-se da explicitação das causas e conseqüências do fracasso 

escolar dos alunos como forma de contribuir para a sua superação.  O autor destaca a 

necessidade de se modificar a avaliação que está sendo realizada nas escolas, alertando que as 

mudanças na avaliação implicam em outras mudanças no sistema escolar.  

A avaliação na escola defendida por Perrenoud consiste em mudança de foco, isto é, 

que se dê menos importância à classificação, centrando-se mais na regulação da aprendizagem.  

Perrenoud define como avaliação formativa 

 

 Toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para 
melhorar as aprendizagens em curso, qualquer que seja o quadro 
e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do 
ensino. Nessa perspectiva, a avaliação formativa deve deslocar-
se para o processo de ensino e aprendizagem, considerando tudo 
que possa ajudar o aluno a aprender melhor, mediante a 
investigação das competências que estes já tenham adquirido, as 
em desenvolvimento e as que ainda precisam ser construídas 
(PERRENOUD, 1999, p.78). 
 

 

Em consonância com as idéias de Perrenoud, Hadji destaca que  

 

“A essência do trabalho do professor é “ajudar alunos a construir 
saberes e competências”. Por essa razão, em um contexto de 
ensino, “a avaliação tem como objetivo legítimo contribuir para 
o êxito do ensino, isto é, para a construção desses saberes e 
competências pelos alunos”. Dessa maneira, avaliar deve tornar-
se auxiliar da outra prática aprender” (HADJI, 2001, p. 86-87). 
 

O autor destaca que na escola, deva-se colocar a avaliação o máximo possível a serviço 

das aprendizagens. Dessa maneira, avaliar se tornará auxiliar de outra prática, a do aprender. 

Isto significa dizer que, em situação pedagógica a avaliação formativa é o horizonte lógico de 

uma prática de professores que pretendem pôr a avaliação a serviço das aprendizagens. Assim, 

esta forma de avaliar pode ser considerada como uma avaliação “libertadora.”  
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 As definições anteriormente apresentadas destacam a avaliação como um meio para 

aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Delas emergem princípios fundamentais, tais 

como: ação contínua e sistemática que está inserida em um processo mais amplo, o processo 

ensino-aprendizagem; ação orientadora, pois não visa eliminar os alunos, mas orientar o seu 

processo de aprendizagem para que possam atingir os objetivos previstos. 

A avaliação no âmbito do processo ensino - aprendizagem detém função relevante, pois 

a ela é atribuída a função de orientar a tomada de decisões, tanto no que se refere ao tempo 

destinado à aprendizagem, quanto aos conteúdos, fenômenos e procedimentos que devem ser 

privilegiados no decorrer da escolarização.  

No âmbito da educação formal, em nossa cultura, essa expressiva força da avaliação 

advém da autoridade que lhe é concedida, tanto social quanto institucionalmente, para 

credenciar ou descredenciar os estudantes em suas aspirações de galgarem as diferentes 

oportunidades.   

Com relação ao ensino voltado para a diversidade, a adaptação voltada às necessidades 

e características dos alunos, Coll (2003) destaca que a avaliação das aprendizagens dos alunos 

somente poderá cumprir seu objetivo de contribuir para a melhoria do ensino se atuar de 

maneira efetiva como ajuste dos processos de ensino e aprendizagem. Isso significa reforçar 

tanto seu papel formativo, de ajuste do ensino, como seu papel formador, de ajuste da 

aprendizagem (COLL 2003, p. 150 -151). Nesse sentido, este papel formador supõe uma 

participação efetiva do aluno no processo de aprendizagem.  

Segundo Haydt (1997), a avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta 

basicamente três funções: “diagnosticar, controlar e classificar”. Em articulação a estas três 

funções, encontramos três modalidades de avaliação: “diagnóstica, somativa e formativa.” 
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Para esclarecer possíveis diferenciações acerca das modalidades e funções da 

avaliação, apresentamos uma classificação esquemática encontrada em Haydt (1997) como 

demonstra o Quadro 4 a seguir. 

 
 

QUADRO - 4 
Classificação esquemática das modalidades e funções da avaliação 

(Haydt, 1997) 
 
 

MODALIDADE 

 

FUNÇÃO 

 

PROPÓSITO 

ÉPOCA 

(quando aplicar) 

Diagnóstica Diagnosticar 
 

Verificar a presença ou não de 
pré – requisitos  para novas 
aprendizagens; detectar 
dificuldades específicas de 
aprendizagem tentando 
identificar as causas. 

Início do ano ou semestre 
letivo, ou no início de uma 
unidade de ensino. 

Formativa Controlar Constatar se os objetivos foram 
alcançados pelos alunos; 
fornece dados para aperfeiçoar 
o processo ensino -
aprendizagem. 

Durante o ano letivo, isto 
é, ao longo do processo 
ensino-aprendizagem. 

Somativa Classificar Classificar os resultados de 
aprendizagem alcançados pelos 
alunos, de acordo com os 
níveis de aproveitamento 
estabelecido. 

Ao final do ano ou 
semestre letivo, ou ao 
final de uma unidade de 
ensino. 

 

Dentre as modalidades e funções de avaliação apresentadas no quadro acima, 

ressaltamos a avaliação diagnóstica que envolve a descrição, a classificação e a determinação 

do valor de algum aspecto do comportamento do aluno. As finalidades da função diagnóstica 

se caracterizam por uma localização adequada do aluno no início da instrução, ou de descobrir 

as causas subjacentes às deficiências de aprendizagem à medida que o ensino evolui (BLOOM, 

et. al, 1983, p.97-98). 
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Destacamos a avaliação diagnostica pela sua função de contribuir para detectar o nível 

de dificuldade do aluno e as possíveis causas dessas dificuldades. É nessa perspectiva, que a 

avaliação em larga escala se insere como avaliação diagnóstica. 

 Ressaltamos que os resultados dessas avaliações podem ser utilizados tanto na 

definição das políticas, quanto no planejamento de intervenções significativas no decorrer do 

processo de ensino-aprendizagem. Um aspecto a se destacar são os resultados dessas 

avaliações em larga escala, os quais são divulgados geralmente com certo tempo, isto é, 

decorre certa distância entre o momento em que se aplicam os instrumentos e a divulgação dos 

seus resultados. 

Embora sejam percebidas estas dificuldades em relação à avaliação em larga escala, é 

notório que este tipo de avaliação poderá contribuir para a realização do diagnóstico do 

desempenho do aluno e conseqüente para as definições das políticas públicas em Educação. 

Por outro lado, a avaliação formativa permite constatar se os alunos estão, de fato, 

atingindo os objetivos pretendidos, além de verificar a compatibilidade entre tais objetivos e os 

resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. Ou 

seja, a avaliação formativa “é o uso de avaliação sistemática durante o processo de elaboração 

do programa, de ensino e de aprendizagem, com o propósito de aperfeiçoar quaisquer destes 

três processos” (BLOOM et al, 1983, p.129-130). 

Além disso, a avaliação formativa representa o principal meio pelo qual o aluno passa a 

conhecer seus erros e acertos, possibilitando assim maior estímulo para um estudo sistemático 

dos conteúdos, e também, por estar mais próxima da concepção sócia – construtivista de 

ensino-aprendizagem.  Dessa forma, a avaliação é parte integrante de todo processo ensino 

aprendizagem que se realiza num constante trabalho de ação-reflexão-ação.  
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Na avaliação formativa importa compreender a lógica subjacente à construção de 

conhecimentos pelos alunos. 

Hoffman aponta que, 

 

É preciso questionar os princípios que fundamentam as práticas 
avaliativas, cada vez mais estritas e padronizadas, práticas que 
impedem de ver e sentir cada sujeito de maneira singular, em seu 
desenvolvimento integral (HOFFMAN 2005, p.13). 

 

A autora reflete ainda sobre a exclusão provocada no processo avaliativo e apresenta o 

seguinte questionamento “Serão os professores os responsáveis pelos fracassos dos alunos?” 

Ela afirma que é necessário todo educador dar-se conta do sério comprometimento com os 

juízos de valores emitidos em relação às necessidades e possibilidades de seus educandos. 

Nessa ótica, o professor se faz partícipe dessa conceituação, e é conivente queira ou não, com a 

construção de uma realidade escolar seletiva e excludente. Nessa dimensão cabe destacar que, 

ao tratar da avaliação, é indispensável fazê-lo em articulação com as concepções de ensino – 

aprendizagem.  

A avaliação que se mostra pertinente à concepção construtivista de ensino - 

aprendizagem diz respeito à avaliação formativa, àquela em que o professor trabalha numa 

dinâmica interativa, tem noção ao longo de todo ano da participação e produtividade de cada 

aluno. 

Assim, nesse tipo de avaliação o professor assume seu papel de mediador do processo 

de construção de conhecimentos pelo aluno e busca articular os diversos fatores envolvidos 

nessa construção.  

Convém ressaltar o erro na concepção baldista, na qual ele é visto como algo que deve 

ser evitado, isto é, não pode ser cometido pelo aluno. Desse modo, a avaliação que contempla 

essa concepção é a somativa que tem como característica classificar a partir dos resultados das 

aprendizagens. 
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1.3 O Erro como Alternativa de Aprendizagem em Matemática 

 

A complexidade da avaliação da aprendizagem dos alunos em matemática tem se 

constituído em uma das tarefas mais difíceis, com as quais se deparam os profissionais da área. 

Isto ocorre quando os procedimentos avaliativos se unem às concepções de avaliação dos 

professores. Em geral, há um consenso de que só se pode avaliar por meio de aplicação de 

provas, testes e instrumentos em que o aluno “produza” uma resposta, cópia fiel do que lhe foi 

“passado” pelos seus mestres, ou criação sua, a partir dos conteúdos apresentados. Por esta 

razão, a seleção dos objetivos, a forma como a prova foi elaborada e a análise dos erros e dos 

acertos dos alunos na correção da prova, podem ser fatores determinantes de fracasso ou de 

sucessos dos alunos. 

Historicamente as pesquisas acerca dos erros cometidos pelos alunos em disciplinas 

matemáticas tiveram início em trabalhos desenvolvidos na metade do século XX, e conforme a 

teoria educacional vigente, (CURY, 2004) apresenta três fases pelas quais passaram essas 

pesquisas. Na primeira fase, a preocupação centrava-se nos aspectos técnicos dos erros, com 

teorias behavioristas de ensino ou de aprendizagem. Já na segunda fase, influenciada pelo 

enfoque da teoria psicogenética, como forma de acompanhar o processo de construção do 

conhecimento, a preocupação estava na forma de pensar do aluno. A terceira fase, influenciada 

pelo construtivismo, considera que os erros são ferramentas de aprendizagens. 

Teóricos como Bruner (1966) fazem considerações sobre o problema do erro. Este 

autor considerava que, ao aprender algum conteúdo, há duas condições finais que o aluno 

apresenta e que devem ser separadas. De um lado, sucesso e insucesso, e de outro lado, 

recompensa e punição. O sucesso e o insucesso vão depender de algum critério previamente 

estabelecido, e são inerentes à tarefa e àquele que a executa, enquanto que a recompensa e a 

punição são controladas por agentes externos tais como pais, professores e diretores.  
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Entretanto, dever-se-ia não haver obrigatoriedade de associar sucesso com recompensa 

e insucesso com punição. Se o insucesso é punido, o erro, porventura cometido deixa de ser 

aproveitado como fonte de informação sobre os processos mentais do aluno, e perde-se a 

oportunidade de usá-lo para desenvolver habilidades ainda não totalmente atingidas. 

A partir dos anos 50, ocorreu a segunda fase na análise de erros, com enfoque no 

processamento da informação. É desta etapa que surge o interesse por protocolos verbais, com 

a solicitação para que o aluno pensasse em voz alta para que fosse possível detectar a sua 

forma de pensar. Porém, há muito tempo utilizava-se para a análise de erros, a escuta ao aluno 

ou anotar as suas verbalizações.  

Na década de 70, teve início uma terceira fase das pesquisas, quando a influência do 

construtivismo fez com que o erro passasse a ser visto como ferramenta para a aprendizagem 

ou construtor do conhecimento.  

 Entretanto nas décadas de 80 e 90, uma nova abordagem começou a ser empregada na 

análise de erros sob a influência do paradigma construtivista. As idéias de Piaget, Vygotsky, 

Kuhn, Lakatos, Papert e outros passaram a influenciar autores que fugiam de certas limitações 

do behaviorismo e do processamento da informação, usando os erros para explorar o 

funcionamento da mente, aproveitando-os como elementos fundamentais para o 

desenvolvimento e a compreensão dos próprios conteúdos estudados. 

Borasi (1987) apud Cury (2004) considera que os erros podem ser utilizados, entre 

outras coisas, como ponto inicial para exploração Matemática. Esta autora apresenta seis 

formas diferentes de utilização dos erros no processo de ensino e aprendizagem. Estas seis 

formas diferentes são agrupadas em duas categorias, conforme o intuito da utilização do erro: 

a) diagnóstico e remediação: nesta categoria, o foco da utilização dos erros 

reside sobre o diagnóstico das causas que levam ao erro e sobre os 

mecanismos que possam levar a superação dos mesmos, de forma que tais 
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causas possam ser evitadas futuramente com outros alunos. 

b) investigação: nesta categoria, os erros são utilizados como mecanismos 

motivacionais para a investigação sobre o conteúdo matemático relacionado 

ao erro, a natureza da Matemática, e ao próprio processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Se os erros forem considerados como elementos que podem naturalmente aparecer 

durante o processo de construção do conhecimento matemático, é preciso que durante esse 

processo, tais erros sejam detectados, diagnosticados e superados por meio de atividades que 

promovam no aluno o exercício crítico sobre suas próprias produções. 

Contudo, para que isso ocorra é preciso que se perceba o potencial educacional dos 

erros. Borasi (1987) apud. Cury (2004) afirma que os erros têm se mostrado estimulantes, 

mesmo nos casos, em que se duvida do seu potencial no momento em que se inicia o trabalho 

com os mesmos. 

Entretanto, o trabalho com os erros pode ser dificultado por alguns obstáculos. De 

acordo com Borasi (1987), um desses obstáculos a se considerar está associado ao fato de que 

os professores e alunos possuem concepções pré-existentes de erro, de Matemática, de 

conhecimento e de aprendizagem. Para que tais concepções não interfiram nos resultados dos 

trabalhos com os erros, não se pode desconsiderar sua existência. Fazer com que os alunos se 

tornem cientes de suas crenças é o principal passo para uma possível modificação delas. 

Uma outra dificuldade pode estar relacionada à maneira como a avaliação é realizada 

pelo professor, uma vez que o tratamento dado aos erros pode ser, muitas vezes, resultado de 

um processo avaliativo.  

           Encontramos em Cury (2004) uma compilação de Borasi (1988) na qual a autora 

destaca diferentes alternativas para a análise de erros, indicando sua preferência pela segunda 

alternativa, à idéia de usar o erro como ferramenta didática.  
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QUADRO - 5 

Alternativas para uso dos erros CURY, (2004). 
 
               
Foco 
Objetivo 

Conteúdo 
Técnico-Matemático 

Natureza 
da Matemática 

Processo de 
Aprendizagem 

 

 

Eliminação  

do erro 

O erro é visto como um 
sinal de falha do 
processo de 
aprendizagem. Sua 
causa é diagnosticada na 
tentativa de eliminar o 
erro pela raiz. 

O erro é visto como 
projeção da 
incompreensão de 
caráter mais geral, 
relativa à natureza da 
Matemática. Tal 
incompreensão é 
diagnosticada com a 
intenção de remediá-
la, eliminando-a. 

O erro é visto como 
um instrumento para 
identificar dificuldades 
comuns de 
aprendizagem e 
métodos de ensino 
ineficazes. O currículo 
e os métodos de ensino 
podem ser 
conseqüentemente 
melhorados, para 
evitar tais dificuldades 
(e erros) no futuro. 

Exploração e  

Descoberta 

O erro é visto como um 
estágio necessário 
positivo de pesquisa. 
Pode motivar novas 
direções para a 
exploração e levar a
descobertas inesperadas.

O erro é visto como 
um instrumento para 
pôr em evidência os 
limites e características 
de uma disciplina. 
Pode motivar e levar 
as reflexões sobre a 
natureza da disciplina.

O erro é visto como 
projeção dos 
mecanismos com os 
quais a mente opera. 
Pode constituir-se em 
instrumento para 
melhor compreender 
os processos 
cognitivos e o próprio 
desenvolvimento. 

 

A perspectiva teórica da autora apresentada no quadro acima busca a compreensão 

do novo sentido do erro, a partir dos estudos da teoria psicogenética, de origem piagetiana. 

Essa teoria considera que os alunos constroem por si mesmos, os conhecimentos e o sentido 

desses conhecimentos. Além disso, nessa construção tanto o acerto quanto o erro são 

elementos que integram o processo de aprendizagem. 
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Concordamos com essa perspectiva teórica, por entender que o erro não deve ser 

considerado como uma sentença, que exclui o aluno durante o seu processo de construção do 

conhecimento.  

Compreender o raciocínio do aluno é um dos principais objetivos de uma avaliação, em 

uma perspectiva construtivista. Sendo assim, dois aspectos podem ser considerados como 

essenciais para alcançar este objetivo: interpretar os erros dos alunos e fornecer um retorno 

cognitivo acerca dos processos de raciocínio adotados. Muitos dos erros apresentados pelos 

alunos são, na realidade, indicadores de hipóteses que eles estão construindo sobre 

determinados conteúdos.  

Por esta razão, acertos e erros precisam ser interpretados pelo professor para que o 

processo de avaliação faça sentido dentro do processo de ensino e de aprendizagem. É 

importante mencionar que interpretar as respostas dos alunos em termos da natureza dos erros 

contribui para planejar intervenções. 

Dessa forma, o conhecimento advindo desse estudo, acerca da avaliação e dos erros em 

que se inserem os diferentes sistemas educacionais que permeiam o desenvolvimento da 

educação brasileira, torna-se indispensável para compreender o processo avaliativo nos 

diferentes contextos seja através  da avaliação em larga escala ou a avaliação da aprendizagem. 

 

1.4 - O Erro e as Concepções de Ensino-Aprendizagem 

 

Observamos que o “erro” está diretamente relacionado com as concepções de 

aprendizagem. Cury (2004, p.39) conjectura que “os docentes apresentam uma tendência a 

avaliar segundo suas concepções a respeito do que seja Matemática.” 

Se o professor conceber a Matemática como uma ciência pronta e acabada, uma prática 

pedagógica voltada para a eliminação do erro é coerente com a sua concepção. Neste caso, 
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para esse professor, o erro representa a ausência de conhecimento. 

Por outro lado, um professor que considera a Matemática como uma ciência em 

processo contínuo de construção tende a encarar o erro como algo inerente ao processo de 

ensino e de aprendizagem. Dessa forma, sua prática está voltada para a utilização do erro como 

oportunidade de aprendizagem. Nesse caso, o erro não representa ausência de conhecimento, 

mas sim à existência de um conhecimento parcial ou não conforme a situação. 

Câmara (2002) indica algumas das concepções de aprendizagem presentes em grande 

parte das nossas salas de aula. O autor apresenta uma reflexão que evidencia o que significa 

ensinar e /ou aprender. Dentre elas, ele destaca as concepções “baldista”, “escadinha” e “sócio 

– construtivista”, e alerta para a necessidade de estarmos atentos sobre quais concepções dão 

suporte as nossas práticas, observando como fundamental a coerência entre o modelo a ser 

adotado e os condicionantes presentes. 

A concepção baldista parte do princípio de que o aluno ao entrar em contato com um 

novo objeto de conhecimento matemático, cuja cabeça apresenta-se como um balde vazio, que 

será “enchido” por meio da transmissão de novos conhecimentos. Nesta concepção a 

memorização do conhecimento é privilegiada e o saber matemático é visto como saber 

dogmático. 

Para verificarmos a aprendizagem nessa concepção, basta observar se o balde está 

completamente cheio. Isso se traduz na afirmativa do professor em relação ao aluno, “aprendeu 

tudo”. Ou, no caso do balde que ainda não está completamente cheio, como se tivesse uma 

graduação em termos percentuais, ou seja, 40%, 60% ou 80%, que corresponde as notas 4, 6, e 

8, respectivamente. Deste modo, as notas dos alunos são geradas de acordo com o percentual 

de enchimento de seu balde (cabeça). 

Nesse sentido, ensinar matemática acaba por restringirem-se aos cálculos e algoritmos 

como um fim em si mesmo. Esses procedimentos, quando utilizados de forma mecânica, 
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requerem apenas que o aluno faça uso da memória e não garantem a construção do 

conhecimento. 

A maneira como são apresentados os conteúdos Matemáticos, em nossas salas de aula 

geralmente de forma mecânica, estão ancoradas no Contrato Didático, que consiste em um 

conjunto de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos, e dos alunos que 

são esperados pelo professor. O Contrato Didático possue expectativas e papéis a serem 

cumpridos, direitos e deveres de professor e de aluno. 

Nesse tipo de contrato a expectativa do professor é de que o aluno seja capaz de 

reproduzir o conhecimento por ele apresentado. Essa concepção pressupõe que caberia ao 

aluno ser capaz de recontextualizar o conhecimento, no momento em que houvesse a 

necessidade de solucionar um determinado problema; 

De um lado o professor espera que o aluno demonstre o saber, os conhecimentos 

construídos e em construção. Por outro lado, o aluno espera que o professor demonstre saber 

os conteúdos e os conhecimentos necessários para ensinar esses conteúdos matemáticos. Essas 

são as expectativas geradas pelos parceiros na relação didática. 

Dessa forma, a prática da sala de aula que foca o ensino de Matemática apenas no 

algoritmo, possibilita por parte do professor e do aluno a compreensão de que só existe um 

procedimento correto para a resolução do problema. 

O papel do professor nessa concepção será o de “encher o balde” com novos 

conhecimentos. Nesta concepção, o papel do aluno também é claro, pois cabe a ele estar 

atento, escutar e anotar em seu caderno o conhecimento que está sendo “despejado” pelo 

professor em seu balde. 

Um dado importante nessa concepção é que, o conhecimento é trabalhado 

isoladamente, ou seja, o professor vai moldando o conhecimento de uma maneira acessível à 

recepção do aluno, de forma a conseguir colocá-lo em seu balde e o aluno vai direcionando o 
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balde para enchê-lo, o máximo possível. 

Conforme essa concepção à aprendizagem ocorre por meio da palavra do professor. Os 

erros em seu discurso didático devem ser evitados, quando os erros são atribuídos ao professor, 

geralmente vem seguido de frases justificativas “não explicou direito”, ou “deu o assunto 

muito rápido.” É considerado bom professor aquele que “explica bem o assunto.” 

Ainda nesta concepção o “erro” é visto como um trabalho insuficiente do aluno que 

precisa para superá-lo, de mais desafios por parte do professor, que é considerado o facilitador 

das ações de seus alunos.  

Por outro lado, a concepção escadinha apoiada na linha behaviorista de pesquisa em 

psicologia, se baseia na mudança de comportamento dos indivíduos, a partir de estímulos e 

reforço de respostas positivas. A aprendizagem ocorre por meio da progressão de etapas 

intermediárias chamadas de “pequenos passos”, cada um com pequenas dificuldades a serem 

superadas pelo aluno. O professor quando se baseia nessa concepção, geralmente tem sua ação 

educativa dividida em três momentos, a saber: 

1) Definição precisa dos objetivos: é nesse momento que se definem os objetivos a 

serem alcançados pelos alunos da seguinte forma: “ao final da aprendizagem o aluno será 

capaz de”... (segue-se um comportamento observável).  Se o objetivo for muito complexo, ele 

será dividido em sub–objetivos. 

2) Elaboração de situações para um novo comportamento: nesse momento, cabe ao 

professor elaborar (ou retirar dos livros didáticos) situações que levem o aluno a alcançar os 

objetivos ou sub–objetivos estabelecidos no primeiro momento. Uma vez alcançados, o 

professor irá reforçar essa atitude do aluno, por meio de uma espécie de recompensa. 

3) Situações sistemáticas de treinamento: com o objetivo alcançado o professor oferece 

situação de treinamento para coordenar o comportamento, e com isso, abre-se a oportunidade 

de se entrar com um novo objeto de conhecimento. 
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Nessa concepção, caso ocorra o “erro,” a causa não se deve aos conhecimentos do 

aluno e, sim, à “progressão” da aprendizagem proposta. 

Nessa direção os erros podem deixar marcas irreparáveis no processo de ensino-

aprendizagem e quando aparecem, geralmente são atribuídos a um avanço brusco, isto é, subir 

um degrau muito alto. 

A concepção construtivista de aprendizagem tem como suporte o processo histórico de 

construção do conhecimento, e particularmente, os trabalhos de J. Piaget, com a psicologia 

genética. Sua inserção na escola se deu por meio de vários trabalhos nas diversas áreas do 

conhecimento, tais como da epistemologia (BACHELLARD), da psicologia social (PERRET – 

CLERMONT) e das didáticas específicas – Matemática (BROUSSEAU, VERGNAUD), etc. 

Essa concepção de aprendizagem surgiu no bojo dos trabalhos de Gaston 

BACHELLARD e de Jean PIAGET. A idéia construtivista se apóia no processo histórico de 

construção do conhecimento, em que os objetos se constroem através das soluções de 

problemas específicos, ou seja, essa concepção de aprendizagem coloca o aluno diante de um 

problema em que não possui todas as ferramentas para solucioná-lo. Isso faz com que o aluno 

não tenha outro caminho que não seja o de construir uma nova ferramenta para a solução do 

problema. Esse processo se efetua igualmente ao da construção dos conceitos científicos. 

Na concepção “construtivista” o aluno é visto como sujeito do processo de ensino-

aprendizagem, ele tem papel ativo e o professor precisa lidar com as potencialidades, e ao 

mesmo tempo, com as limitações destes, compreendendo seus “erros” na medida em que o 

conhecimento se constrói juntamente com o próprio sujeito. 

Entendemos que a concepção construtivista de ensino e de aprendizagem parte dos 

conhecimentos prévios dos alunos, para uma construção de conhecimentos que envolvem 

conflitos cognitivos e diferentes formas de mediação, e não apenas como uma mudança de 

comportamento resultante do treino ou da experiência. Dessa forma, o conceito de avaliação 
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também passa a ser entendido sob outra perspectiva, não mais a avaliação classificatória que 

visava medir padrões de rendimento com vistas à aprovação / reprovação, mas a avaliação 

formativa que se vale do erro do aluno como a manifestação de certo conhecimento e não sua 

ausência conforme mencionamos anteriormente.  

Assim, nessa concepção, o “erro” tem função destacada na aprendizagem, pois a partir 

deles, busca-se uma situação na qual os erros são indícios, marcas reveladoras de um saber em 

formação, necessários a aprendizagem. 

No ensino da Matemática comumente dizemos que o aluno aprende pela resolução de 

problemas, e não através da explanação do professor sobre o objeto de ensino em sala de aula. 

Logo, o aluno não pode ficar em posição passiva quanto à aprendizagem, sendo necessário que 

este tente solucionar o problema a ele apresentado. 
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CAPÍTULO 2 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
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NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 

 
 

 
 

2.1 A CONSTRUÇÃO DO NÚMERO 

  

De acordo com Piaget, apud Kamii (1990, p.19) “O número é uma síntese de dois tipos 

de relações que a criança elabora entre objetos por abstração reflexiva. Uma é a ordem e a 

outra é a inclusão hierárquica.” 

Piaget entendia por ordem, as situações nas quais as crianças ao contar objetos saltam 

alguns ou contam o mesmo objeto mais de uma vez. Este comportamento revela que essas 

crianças não expressam a necessidade lógica para colocar objetos numa determinada ordem.  

O autor pressupõe que os conceitos numéricos não podem ser ensinados pela 

transmissão social, especialmente ensinar a contar. Por essa razão, ele recomenda que as 

crianças devam quantificar objetos. Para isso, a criança deve colocá-los numa relação de 

inclusão hierárquica, isso que dizer, a criança é capaz de incluir mentalmente, um em dois e 

assim, sucessivamente.  

As primeiras construções relativas ao número aparecem no início da escolaridade. Em 

geral, as situações criadas pelos professores são introduzidas formalmente, criando 

dificuldades para compreensão dos alunos na identificação do número natural em seus 

aspectos de indicador de quantidade (cardinalidade); de medidas e grandezas; de indicador de 

posição (ordinalidade) e o de código.  

Nessa perspectiva, o número poderá ser construído a partir de situações que exploram o 

uso social. Isto porque é no cotidiano social que o aluno toma contato com as primeiras leituras 

e escritas numéricas.  
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Deste modo, no início da escolaridade, o professor que desenvolve uma prática 

ancorada na abordagem construtivista do conhecimento procura criar situações de ensino, nas 

quais os números utilizados sejam familiares aos alunos. Nessa fase, a escrita encontra-se 

articulada diretamente com a linguagem natural, como por exemplo, escrever 125 como 

100205 é normal.  

Assim, observando-se a escrita de números que são familiares, o aluno vai construindo 

os procedimentos adequados para ajudá-las a construir o número, compreendendo o sistema de 

numeração decimal.  

Ao chegar à escola, o aluno traz consigo do seu convívio social algumas experiências 

com as operações fundamentais. Essas experiências, fruto do convívio social, estabelecida por 

meio de interações, geralmente não são utilizadas como de ponto de partida para o trabalho 

com as operações. 

Ainda encontramos nas escolas, situações de ensino que utilizam primeiramente 

fórmulas com a finalidade do aluno automatizar o conhecimento das operações básicas de 

adição e multiplicação com números de um dígito (tabuada, fatos básicos), posteriormente, à 

apresentação dos algoritmos e de uma série de problemas. 

Uma Pesquisa realizada por Carraher, Carraher e Schliemann (1987), ao analisarem a 

resolução de problemas demonstrou que,  

 

 O sucesso na resolução de problemas de aritmética está 
associado ao tipo de estratégia utilizada pelos indivíduos em 
diferentes situações na escola e fora da escola, as pessoas 
resolvem problemas mentalmente e encontram respostas 
corretas, na escola utilizam procedimentos escritos e erram com 
muita freqüência(Carraher, Carraher e Schliemann,  1987, p.46-
47). 

 
 

Esses e outros estudos revelam que os algoritmos ensinados na escola para a resolução 

de problemas aritméticos, em geral não ajudam a resolver problemas fora do contexto escolar. 
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Além disso, os usos freqüentes de regras possibilitam respostas que não levam em 

consideração os aspectos específicos da situação. A aprendizagem de regras sem compreensão 

das relações Matemáticas implícitas conduz a constantes “erros”, principalmente se essas 

regras não integrarem o processo de aprendizagem. 

A Base Curricular Comum de Pernambuco (BCC–PE, 2004-2005) aponta para a 

importância de se fugir desse esquema de formalização dos algoritmos nos primeiros anos de 

escolaridade, quando afirma que “um trabalho baseado em situações de vida do aluno leva, 

progressivamente, à automatização da tabuada sem a necessidade de exercícios de 

memorização, que apenas criam no aluno, a idéia de uma matemática cansativa, desprovida de 

significados.”  

Isso quer dizer que, os algoritmos das operações só devem aparecer como uma 

sistematização das operações de preferência no início da segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Tanto estudar precocemente as diferentes ordens e classes de um número, 

quanto às situações de ensino nas quais não haja significado para o aluno, pode levá-lo a criar 

dificuldades que impedem a construção da idéia de Matemática como algo em construção 

permanente.  

É importante ressaltar que a Matemática não deveria ser encarada como uma 

justaposição de subdisciplinas estanques, mas como um campo em que os conhecimentos são 

muito articulados entre si. O conceito de número e as operações numéricas, por exemplo, 

permeiam todas as áreas da Matemática. 

Zunino (1995) aponta em suas pesquisas que a representação convencional do 

algoritmo deveria ser “objeto de confrontação e discussão”. Segundo a autora, “é necessário 

incentivar as crianças a usar seus próprios procedimentos de resolução, compará-los e discuti-

los com outros integrantes do grupo, sem que isto não implique em abandonar a representação 

convencional”. 
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Ainda de acordo com a Base Curricular Comum, (p. 91), quando a situação proposta 

pelo professor possibilitar ao aluno explorar os diferentes significados das operações 

fundamentais, como exemplo para a adição e a subtração, as situações oferecidas devem 

pautar-se nas idéias de levar o aluno na realização das ações de: (a) juntar, separar e tirar; (b) 

compreender o que ocorre com a quantidade quando a mesma é alterada, aumentando ou 

diminuindo; (c) entender a comparação de duas quantidades. 

Nessa perspectiva, a Base Curricular Comum de Pernambuco – BCC /PE em 

consonância com os PCNS 1997 no conjunto de competências da área de Matemática prioriza 

a resolução de problemas e indica entre outras “competências a serem desenvolvidas”: 

“Resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, desenvolvendo a 

imaginação e criatividade; Fazer inferências com base em informações qualitativas ou dados 

numéricos; Raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, 

organizar e representa.”  

No que tange à avaliação da aprendizagem, a BCC/PE defende que essa deve assumir 

caráter formativo e desta maneira encaminhar estratégias que potencializem a construção do 

conhecimento e das atitudes pelos alunos. 

 

2.2 Contribuições da Teoria dos Campos Conceituais 

 

Em seus estudos Vergnaud (1990), recupera os esquemas que são à base da teoria 

Piagetiana e diferentemente de Piaget, conceitua esquema como uma totalidade dinâmica que 

exprime a organização da conduta desenvolvida pelo sujeito para tratar de certa classe de 

organização. 
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Segundo este autor, a teoria dos campos conceituais pode ser definida 

 

Uma teoria cognitivista, que visa fornecer um quadro coerente e 
alguns princípios de base para o estudo do desenvolvimento e da 
aprendizagem de competências complexas, mais 
particularmente, daqueles que pertence ao domínio científico e 
tecnológico (VERGNAUD 1990, p.135). 
 
 

Embora essa teoria seja considerada pelo autor como cognitivista, por oferecer uma 

estrutura à aprendizagem, ela traz contribuições importantes para a abordagem didática dos 

conceitos. Para Vergnaud a teoria dos campos conceituais tem por objetivo: 

 

Propiciar uma estrutura às pesquisas sobre atividades cognitivas 
complexas, em especial com referência às aprendizagens 
científicas e técnicas. Trata-se de uma teoria psicológica do 
conceito, ou melhor, da conceitualização do real, que permite 
situar e estudar as filiações e rupturas entre conhecimento, do 
ponto de vista do seu conteúdo conceitual (VERGNAUD, 1999, 
p. 1). 
 

Segundo ainda para este autor, o conhecimento de um conceito se constrói a partir da 

relação estabelecida entre o conjunto de situações, os invariantes, isto é, as propriedades e os 

procedimentos necessários para definir o objeto e as representações simbólicas deste objeto, 

relacionadas com suas propriedades.  

De acordo com Vergnaud (1999)  

 

A operacionalização de um conceito deve ser provada através de 
situações O pesquisador deve analisar uma grande variedade de 
comportamentos e esquemas para compreender em que consiste 
do ponto de vista cognitivo, este ou aquele conceito (...) A 
definição pragmática de um conceito recorre, portanto, ao 
conjunto das situações que constituem a referência de suas 
diversas propriedades, e ao conjunto dos esquemas utilizados 
pelos sujeitos nessas situações (VERGNAUD, 1999, p. 8). 
 

 
Vergnaud (1990) afirma que, apesar das situações conferirem sentido aos conceitos 

matemáticos, o significado não se encontra nessas situações; também não se encontra nas 
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palavras ou símbolos matemáticos. No entanto, na representação simbólica, um enunciado 

matemático ou uma palavra tem um sentido, vários sentidos, ou nenhum sentido para o sujeito. 

Os esquemas, noção importante na teoria dos campos conceituais, são entendidos como 

a organização invariante do comportamento para uma classe se situações dada (VERGNAUD, 

1999, p. 2). 

 

No entendimento de Pais (2001) uma das propostas dessa teoria é 

 

Repensar as condições de aprendizagem conceitual, de forma 
que essa se torne mais acessível à compreensão do aluno, 
constituindo-se, portanto, numa teoria que fornece uma 
referência compatível com a complexidade do fenômeno da 
aprendizagem (PAIS, 2001, p. 51). 
 
 

Mesmo que a teoria dos campos conceituais não tenha sido criada para ser aplicada 

especificamente no campo da Matemática, esta tem sido considerada como um dos pilares da 

corrente francesa da Didática da Matemática. Outra característica atribuída a esta teoria é o 

caráter pragmático. Desta forma, na opinião de Vergnaud (1999),  

 

 Um conceito não pode ser reduzido à sua definição, 
principalmente se nos interessarmos por sua aprendizagem e seu 
ensino. É através das situações e dos problemas a resolver que 
um conceito adquire sentido para a criança (...) Falar em 
elaboração pragmática não significa abstrair a natureza dos 
problemas para os quais um conceito novo oferece resposta - tais 
problemas tanto podem ser teóricos como práticos” 
(VERGNAUD, 1999, p. 1). 
 

 

 Entretanto, Pais (2001) destaca que, 

 

 ... Não há nenhum demérito recorrer a essa visão [pragmática] 
para justificar o sentido inicial dos conceitos, pois no plano 
histórico das ciências, a criação de conceitos também tem sua 
âncora na utilidade de um quadro teórico  (PAIS, 2001, p. 57). 
 

 
 O autor complementa afirmando que “é ilusório pensar que no plano didático, para o 



 

19 

48

aluno, os conceitos matemáticos têm inicialmente os significados abstratos, gerais e universais 

que lhe remete ao saber científico”. E conclui que “a tarefa didática é partir do conhecimento 

do aluno e favorecer as condições de acesso ao saber escolar e científico” (PAIS, 2001, p. 57). 

Para Pais (2001), o reconhecimento dos invariantes é uma passagem crucial para que a 

formação do conceito evolua. Em relação à teoria dos campos conceituais, este autor afirma 

que “a sua aplicabilidade à Matemática está relacionada ao fato de a teoria respeitar uma 

estrutura progressiva na elaboração dos conceitos.”. 

Segundo Vergnaud (1990), um campo conceitual é um conjunto de situações, cujo 

domínio progressivo exige uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações 

simbólicas em estrita conexão.  

Vergnaud (1999) considera ainda que o esquema abrange as seguintes categorias de 

elementos: 

 Invariantes operatórios (conceitos em ação e teoremas em 
ação) que dirigem o reconhecimento, pelo sujeito, dos 
elementos pertinentes da situação e a tomada da 
informação sobre a situação a tratar; 

 
 
 Antecipações da meta a atingir, efeitos esperados e 

eventuais etapas intermediárias; 
 

 
 Regras de ação do tipo “se... então...” que permitem gerar 

a seqüência das ações do sujeito; 
 
 
 Interferências (ou raciocínios) que permitem “calcular” as 

regras e as antecipações a partir das informações e do 
sistema de invariantes operatórias de que o sujeito dispõe 
(VERGNAUD, 1999, p. 19). 
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 Magina et. al (2001) destaca, 

 

 A noção de invariante operatório tem o objetivo de integrar ao 
esquema a dimensão implícita do conhecimento, isto é, ter um 
conhecimento implícito sobre algo significa poder resolver um 
problema sem, contudo, saber explicitar como se chegou ao seu 
resultado (MAGINA et al. et al. 2001, p. 11).  

 
 

Para esclarecer como isso ocorre Maia (2000) descreve os dois tipos de invariantes 

operatórios (teoremas - em - ação e conceitos - em - ação), 

 

“Teoremas em ação” é uma proposição tida, pelo sujeito, como 
verdadeira (...) Por sua vez, o “conceito em ação” corresponde à 
identificação da informação pertinente ao tratamento da situação 
(...) Enquanto o conceito em ação permite a identificação dos 
elementos pertinentes à resolução do problema, a solução 
propriamente dita, depende da ativação de “teorema em ação” 
(MAIA, 2000, p. 44). 

 
 
 Para justificar a importância dos invariantes operatórios para uma análise psicológica e 

didática da formação dos conceitos, Vergnaud (1999) aponta que,  

 

Conceitos e teoremas explícitos são apenas a ponta visível do 
iceberg da conceitualização sem a parte oculta, formada pelos 
invariantes operatórios, essa parte visível nada seria 
(VERGNAUD, 1999, p. 8, grifo do autor).  

 
Conforme este autor (ibidem) grande parte dos conhecimentos são competências, essas 

por sua vez são entendidas como a capacidade que o sujeito dispõe para enfrentar e resolver 

problemas. Elas são inteiramente operacionais, isto é, baseia-se no saber fazer. Além disso, 

muitas são pouco explicáveis, podendo se constituir num obstáculo para sua apreensão.   

Vergnaud define o conceito como uma tríade que envolve conjuntos inter-relacionados, 

a saber: C = (S, I, R). 

S conjunto de situações que dão sentido ao conceito (referência) 
objeto em questão; 
 
I conjunto das invariantes em que se baseia a operacionalidade 
dos esquemas (significado) 
 
R conjunto das formas de linguagem (ou não) que permitem 
representar simbolicamente o conceito, suas propriedades, as 
situações e os procedimentos de tratamento (significante). 
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A definição acima apresentada indica a necessidade de considerarmos o plano das 

situações, o dos invariantes operatórios e o das representações simbólicas, simultaneamente, 

no estudo do desenvolvimento e funcionamento de um conceito.  

A construção de um conceito não se dá de forma desarticulada, pois quem aprende algo 

faz uso de conhecimento que já possui para construir novos conhecimentos ou para ampliar 

algo que já conhece. Além desse tipo de conexão, há ainda uma conexão entre os conceitos os 

quais aparentemente não têm relação estreita, mas para o conhecimento de um novo saber faz-

se necessário uma ligação entre eles, pois só assim algo novo será construído. 

É importante ressaltar que o indivíduo não constrói um conceito específico e único para 

cada tipo de problema, mas constrói um campo de conceitos que ganha sentido diante de um 

grupo de problemas a resolver, para os quais esses conceitos são pertinentes à sua resolução. Por 

isso, ao se deparar com uma situação nova, é preciso que o aluno seja capaz de articulá-la e 

relacioná-la com seus conhecimentos anteriores, e mobilizá-los para resolver a nova situação. 

Desse modo, um conceito não se constrói isolado de outros, e sim na relação com 

outros conceitos por meio de diferentes contextos e símbolos. Portanto, um conceito envolve 

várias situações.  

Na realidade, o desenvolvimento dos conhecimentos de uma criança se faz por meio de 

um conjunto relativamente vasto de situações, entre as quais existe parentesco, como é o caso 

da adição/subtração e da multiplicação/ divisão. 

Em síntese, um conceito envolve muitas situações, muitos invariantes e muitas 

simbolizações possíveis, sendo que são as primeiras que dão sentido ao conceito.  

Se por um lado, as questões sociais não modificam por si a natureza do conhecimento 

matemático, por outro lado, elas têm fortes implicações na maneira como os professores vêem 

o ensino da Matemática e a própria Matemática. 
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Grande parte das pesquisas em psicologia cognitiva, voltadas para a sala de aula, tem 

evidenciado que um cálculo ou um problema resolvido, sem explicitação conveniente, pode ser 

considerado como manipulação automática de algoritmos escolares sem conhecimento do 

conceito subjacente.  

A não compreensão das relações matemáticas implícitas conduz a constantes erros. Por 

esta razão, as estratégias desenvolvidas na resolução de problemas poderão ser consideradas 

visto que tais respostas não são aleatórias para a resolução dos algoritmos escolares. 

Dessa forma, em uma sociedade permeada pela ciência e pela tecnologia, o ensino da 

Matemática exige não só conhecimentos específicos, mas também maneiras de organizar o 

pensamento, de tomar decisões a partir de estatísticas, saber lidar com dados, interpretando-os 

e avaliando-os. É fundamental que a matemática seja apresentada ao aluno como uma ciência 

aberta e dinâmica.  

Assim, no caso dos números e das operações, da adição e da subtração, que formam o 

campo conceitual diferente do campo conceitual da multiplicação e da divisão, tendo em vista 

as relações estabelecidas entre os invariantes operatórios e as situações a que se referem. 

 Desse modo, o campo conceitual das estruturas aditivas, é entendido como: 

 

O conjunto de situações, cujo tratamento implica uma ou várias 
adições ou subtrações ou uma combinação destas operações, e 
também como o conjunto dos conceitos, teoremas e 
representações simbólicas que permitam analisar tais situações 
como tarefas matemáticas  (VERGNAUD, 1990, p.9).  
 

 
Já o campo conceitual das estruturas multiplicativas envolve situações que necessitam 

da multiplicação, da divisão ou da combinação entre elas. O autor reconhece que, embora as 

estruturas multiplicativas não independam das estruturas aditivas, elas compõem um campo 

específico que é o da proporcionalidade. Já o campo das estruturas aditivas engloba situações 

de composição e decomposição. 
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Em relação às estruturas aditivas, Vergnaud (Ibidem) ainda identifica seis relações de 

base, a partir das quais é possível gerar todos os problemas de adição e subtração.  

As seis relações de base elencadas por Vergnaud (1996) foram obtidas a partir da 

combinação de dois conceitos: o conceito de estado, representado por uma quantificação 

numérica e o conceito de relação, entendido como toda relação de natureza numérica entre os 

dois estados. 

Todo estado é representado por um quadrado, no qual é colocado o número associado 

ao que é conhecido.  

 

Por exemplo, 3  bolinhas: 

 

Assim, quando estado corresponde a uma pergunta dentro do problema é colocado um 

ponto de interrogação dentro do quadrado: 

 

Por sua vez, as relações são representadas por um círculo, no interior do qual é 

colocada uma informação numérica acerca da transformação a ser efetuada. O círculo é 

acompanhado de uma flecha que simboliza a ligação entre o estado inicial e o estado final 

quando se trata de transformações, e entre o estado referente e o estado referido quando se trata 

de comparações. 

Para Vergnaud (1990), toda situação pode ser interpretada como uma combinação de 

relações de base com dados conhecidos e desconhecidos, que correspondem ao número de 

questões possíveis. 

 

 

 

3 

? 
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Considerando o campo conceitual das estruturas aditivas podemos obter as seguintes 

relações:  

 

 
 

  
 

  

 

 

Quando se trata da relação parte-parte – todo, duas medidas são compostas para dar 

lugar à outra medida, como representado nesse primeiro esquema. Exemplo: Ana ganhou uma 

caixa de chocolate na qual havia 6 chocolates brancos e 5 chocolates pretos. Quantos 

chocolates havia na caixa? 

 

 

 

 

 

Neste segundo esquema temos uma transformação de estados: estado - transformação-

estado.  Uma transformação opera sobre uma medida para dar lugar à outra medida. Como 

exemplo temos: Pedro tinha 3 bolinhas. Ele jogou uma partida com Vitor e ganhou 5 Quantas 

bolinhas ele tem agora? 
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5
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Esse terceiro esquema se refere a uma comparação de estados no qual uma relação une 

duas medidas. Por exemplo, Marcelo tem 5 chocolates  e Maria tem 2. Quantos chocolates 

Marcelo tem a mais que Maria? 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aqui se destaca nesse quarto esquema, uma composição de duas transformações, ou 

seja, duas transformações são compostas para dar lugar à outra transformação. Como no 

exemplo: Pedro no jogo de bola de gude ganhou 8  e perdeu 10. Ao final Pedro ganhou ou 

perdeu? E qual foi essa quantidade? 

 

 

 

  

 

5 
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Esse quinto esquema ressalta a composição de relações, isto é, uma transformação 

opera sobre um estado relativo, para dar lugar a outro estado relativo. Tomando como 

exemplo, temos: Marcos devia R$ 8,00 ao seu irmão mais velho. Resolveu dar a sua mesada 

do mês que era de R$10,00. Qual é a nova situação? 

 

 

                                     

 

 

 

Esse último esquema enfatiza uma transformação de uma relação, ou seja, dois estados 

relativos são compostos para dar lugar a um estado relativo. Por exemplo, Ana, Paula e Lúcia 

são três colegas de escola. Ana tem 5 quilos a menos que Paula. Lúcia tem 4 quilos a mais que 

Paula. Quantos quilos Ana têm a menos que Lúcia? 

Resumidamente podemos ressaltar a importância da compreensão desses esquemas 

utilizados por Vergnaud, para elucidar os tipos de erros cometidos pelos alunos nas avaliações 

em larga escala.  

Nessa perspectiva, percebemos a necessidade do conhecimento desses esquemas por 

parte dos elaboradores dos itens que compõem as avaliações em larga escala, como no caso da 

ANRESC e do SAEPE. 

 

-8 
? 

+4 

+10 

? 

-5 



 

19 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO - 3 
METODOLOGIA 
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METODOLOGIA 

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, apresentaremos a metodologia e os procedimentos metodológicos 

adotados no estudo, e nos propomos a discutir sobre o uso da análise documental para efeito da 

coleta e análise dos dados. 

 Este estudo objetivou investigar os erros / acertos dos alunos em Matemática na 

avaliação em larga escala SAEPE 2002/2005, referentes aos conteúdos números e suas 

operações. O foco de investigação foi às respostas dadas pelos alunos nestes conteúdos 

matemáticos e as possíveis dificuldades encontradas pelos alunos, bem como, os prováveis 

aspectos, de ordem cognitiva ou didática, que acarretam os “erros” cometidos.  

Utilizou-se para coleta de dados os relatórios com os resultados dos alunos da 4ª série 

do Ensino Fundamental das redes pública Estadual e Municipal de Pernambuco. Realizou-se 

uma análise documental na matriz de referência do SAEPE na qual selecionamos quatro 

descritores e quatorze itens que compõem os cadernos das provas aplicadas em 2002 e em 

2005, sendo seis itens relativos ao cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão e oito itens relativos à resolução de problemas envolvendo os vários significados 

dessas operações matemáticas.  

A literatura acerca dos erros em Matemática indica que estes podem entre outras coisas, 

ser utilizados como ponto inicial para exploração Matemática, existindo diferentes formas de 

utilização dos erros no processo de ensino e aprendizagem. Estas formas diferentes são 

agrupadas em duas categorias, conforme o intuito da utilização do erro: diagnóstico e 

investigação. 
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Portanto, a nossa opção pelo estudo do erro em Matemática, deve-se ao fato de que, 

nesse tipo de avaliação em larga escala, não se busca compreender as estratégias utilizadas 

pelos alunos, tanto no cálculo das operações, quanto na resolução dos problemas. 

 Outro fator se refere aos resultados das avaliações em larga escala. Embora os 

resultados divulgados apresentem elevados índices de dificuldades dos alunos, nem sempre 

esses resultados são levados em consideração pelos professores no momento do seu 

planejamento didático.   

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa nos documentos Matrizes de Referencia de 

Matemática do SAEPE-2002 e da ANRESC/SAEPE - 2005 para a 4ª série do Ensino 

Fundamental, com a finalidade de selecionar os descritores referentes ao bloco de conteúdos 

números e operações. 

A Matriz de Referência de Matemática do SAEPE 2002 apresenta um elenco dos 

conteúdos priorizados e das habilidades a serem verificadas na avaliação. Já a Matriz de 

Referência de Matemática da ANRESC/SAEPE 2005, está estruturada com duas dimensões. 

Na primeira dimensão, que é “objeto do conhecimento”, foram elencadas seis tópicos, 

relacionados a habilidades desenvolvidas pelos alunos. A segunda dimensão da Matriz de 

Matemática refere-se as “competências” desenvolvidas pelos alunos. E dentro desta 

perspectiva, foram elaborados os descritores específicos para cada um dos quatro tópicos 

descritos. Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações/Álgebra e Fração e 

Tratamento da Informação.  

Em continuidade a pesquisa, fizemos uma relação dos descritores do Bloco de 

Conteúdos Números e Operações, foram selecionados quatro descritores, sendo um, referente 
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ao cálculo da adição e da subtração de números naturais, um, referente ao cálculo da 

multiplicação ou divisão com números naturais, um relativo a resolução de problemas com 

números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, e finalmente o 

último descritor que também se refere a resolução de problemas com números naturais, 

envolvendo os diferentes significados da multiplicação ou da divisão  

Nesse sentido, foram realizadas análises nos cadernos das provas aplicadas na quarta 

série do Ensino Fundamental, em 2002 e 2005, visando extrair deles as questões relativas aos 

conteúdos Número e Operações. Analisamos os dois cadernos das provas do SAEPE 2002, os 

quais foram compostos por trinta e quatro questões cada caderno, e as questões envolve  todo 

conteúdo Matemático: Espaço e Forma, Grandezas e Medidas, Números e Operações/Álgebra 

e Fração e Tratamento da Informação.  

A prova de Matemática da quarta série ANRESC/SAEPE 2005 consta de quatro 

blocos, sendo dois blocos com questões de Língua Portuguesa, e dois blocos com questões de 

Matemática. Cada bloco de Matemática contem dez questões, contemplando os conteúdos 

acima mencionado, recomendados pelos PCNs.  As provas do SAEPE 2002 e de 2005 foram 

aplicadas em um único dia sendo a do SAEPE 2002 aplicada em dois horários uma pela manhã 

e outra à tarde.  

Dando prosseguimento na coleta dos dados, com base no relatório estatístico de 

divulgação dos resultados do SAEPE 2002, divulgados pela Secretaria de Educação de 

Pernambuco e da ANRESC / SAEPE 2005, divulgados pelo INEP em 2007, levantamos o 

percentual de erros cometidos pelos alunos da 4ª série do Ensino Fundamental. 

Posteriormente realizamos a análise das questões das provas a partir do referencial 

teórico, verificando o nível e a estrutura dos problemas comparando-os com as duas avaliações 

2002 / 2005. 
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Finalmente realizamos a análise dos resultados, acerca dos acertos e erros dos alunos, 

onde buscamos levantar hipóteses e compará-las a luz do referencial teórico estudado. 

A seguir apresentamos o quadro abaixo com os itens analisados e sua correspondência 

com os descritores.  

 
Quadro - 6 

CORRESPONDÊNCIA ITEM / DESCRITOR UTILIZADOS NAS 
AVALIAÇÕES SAEPE 2002 - 2005. 

 
 
ITEM/ ANO 

 
DESCRITOR 

 
CORRESPON

DE 

 
TOTAL

01 –      2002 D01-Calcular o resultado de uma adição 
ou subtração de números naturais. 

não  
 

04 
02 –      2002 não 
03 –      2005 sim 
04 –      2005 não 
05 –     2002 D02-Calcular o resultado de uma 

multiplicação ou divisão de números 
naturais 

não  
02 06 –     2005 não 

  

07 –     2002 D03-Resolver problemas com números 
naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou da subtração. 

sim  
 
 

04 

08 –     2002 sim 
09 –     2002 sim 
10 –     2005 sim 
  
11 –     2002 D04-Resolver problemas com números 

naturais, envolvendo os diferentes 
significados da multiplicação ou da 
divisão. 

sim  
 
 

04 

12 –     2005 sim 
13 –     2005 sim 
14 –     2005 sim 
  
TOTAL  09 14 
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CAPÍTULO - 4 
ANÁLISE DE RESULTADOS 
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ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

DESCRITOR -1 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

 
 
4.1 Análise e Descrição dos Dados 
 
Item 01 - SAEPE 2002. 

Na análise dos dados, iniciamos pelos descritores referentes ao Bloco de Conteúdos de 

números e operações que se encontram nas Matrizes de Referência do SAEPE 2002 /2005.  

Selecionamos quatro descritores e quatorze itens, que foram analisados conforme a descrição 

apresentada a seguir.  

O item apresenta um problema relativo a uma criança que gosta muito de ler. Diz 

também que essa criança durante dois meses leu quatro livros, e que, cada livro, tinha um 

determinado número de páginas com quantidades diferentes. O primeiro livro que a criança leu 

tinha 48 páginas, o segundo livro 52 páginas, o terceiro tinha 85 páginas e o quarto livro lido 

pela criança tinha 105 páginas. Considerando que se tratava de um problema, o 

questionamento apresentado foi o de indicar o número de páginas que a criança leu durante 

esses dois meses.  

Inicialmente cabe destacar que o item não corresponde ao descritor. O desempenho 

solicitado no descritor é calcular uma adição ou subtração de números naturais. No entanto foi 

solicitado ao aluno que ele resolvesse um problema. Para resolver o problema o aluno 

precisaria revelar alguns conhecimentos que vão além do domínio de efetuar uma operação. 

Sabe-se que a criança precisa primeiramente entender a situação proposta, em seguida planejar 

um método de resolução, executar esse plano e, em seguida, verificar se o plano respondeu ao 

problema proposto.  



 

19 

63

A compreensão do problema é baseada em habilidades cognitivas e lingüísticas da 

criança, o planejamento envolve a construção de uma representação matemática do problema, 

a execução do plano significa a realização de uma ou mais estratégias e procedimentos 

matemáticos previamente selecionados e a verificação é uma avaliação que a pessoa faz para 

reconhecer se a sua estratégia resolveu o problema. 

Observamos que o item apresenta algumas dificuldades, quais sejam: o aluno teria que 

inicialmente interpretar o problema, revelar conhecimento acerca do número indicando a 

ordinalidade, compreender e aplicar esse conhecimento.  

Merece destaque o enunciado do item na indicação dos meses (2) e dos livros lidos (4), 

no qual se utilizou os números, ao invés de aparecer por extenso. Esse tipo de enunciado, além 

de dificultar a compreensão do aluno, poderá levá-lo a considerar os números (2) e (4) como 

dados do problema para serem utilizados na resolução. As expectativas tanto do aluno, quanto 

do professor no processo de ensino e aprendizagem em matemática, são que os números de um 

problema devem ser operados para dar uma solução, uma resposta ao problema. 

O estudo de Zunino (1995) com crianças de 1ª série mostrou que as crianças têm idéias 

próprias sobre quais são os aspectos das operações que devem ser representados graficamente, 

como por exemplo, se representam exclusivamente o resultado do problema ou os dados 

incluídos no enunciado. Revelou também que nenhuma criança utiliza, de forma exclusiva, a 

representação convencional, observando-se na mesma criança formas de representação 

originais e convencionais. 
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O quadro abaixo mostra os resultados do item, em que a alternativa correta aparece destacada. 
 
 

Quadro - 7 
Resultado do Item 01 SAEPE – 2002 

ANO ITEM GAB DISTRATOR % 
 

2002 
 
 

 
01 

A 170 páginas 10% 
B 290 páginas 61% 
C 1.560 páginas 11% 
D 1.955 páginas 15% 

 

O objetivo desse item é que o aluno demonstre ser capaz de resolver problema, 

portanto o item não corresponde ao descritor. Para assinalar a resposta correta o aluno teria que 

demonstrar ser capaz de realizar a análise do problema para depois efetivar o cálculo de adição 

envolvendo a relação aditiva de composição. 

Ao analisar o resultado do item observamos que 61% dos alunos responderam 

corretamente. Pode-se considerar que foi um item fácil. No entanto, se consideramos também 

os erros, verificamos que 36% responderam de forma não correta, observamos que tais 

respostas foram bem distribuídas, não houve distrator que chamasse a atenção para as 

respostas incorretas.   

 

Item 02 - SAEPE 2002. 

O item em discussão fala de um determinado batalhão de soldados que querem inovar 

na organização do desfile de Sete de Setembro. Para isso os soldados teriam que se organizar, 

da seguinte forma: na primeira fila, deverá ter apenas um soldado, na segunda fila dois, na 

terceira três e na quarta fila quatro soldados, formando assim um triângulo. O desempenho 

solicitado ao aluno é que, se continuarem seguindo essa mesma ordem, quantos soldados 

estariam na sétima fila? 
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O desempenho solicitado no item foi resolução de problema envolvendo a compreensão 

da seqüência numérica. Da mesma forma que no item anterior, esse também não corresponde 

ao descritor, o qual solicita como desempenho que aluno realize a operação de adição de 

números naturais.  

É importante destacar que o item apresentou vários níveis de dificuldade para que o 

aluno pudesse assinalar a resposta correta. No primeiro momento, seria necessário ao aluno 

mobilizar os conhecimentos referentes ao campo da geometria, ou seja, reconhecer a figura de 

um triângulo, o qual foi apresentado fora da posição usual, com a base para cima.   

No segundo momento, ele teria que utilizar o número indicando a ordinalidade, para 

finalmente efetuar a operação de adição e não apenas o cálculo da operação de adição de 

números naturais conforme pede o descritor. Apresentamos abaixo um quadro com os 

resultados do item acertos e erros.  

Quadro - 8 
Resultado do Item 02 SAEPE – 2002 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2002 

 
02 

A 13  soldados 8% 
B 10 soldados 42% 
C 8  soldados 7% 
D 7   soldados 39% 

 

Observamos que a habilidade solicitada no item foi verificar se o aluno é capaz de 

identificar uma seqüência numérica. Nesse caso o aluno teria apenas que identificar as figuras 

e continuar a seqüência. No entanto, o desempenho solicitado foi o de resolver problema, 

indicando o número de soldados envolvidos no desfile.  
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Outro aspecto que merece destaque são as figuras que formaram o triângulo (os 

soldados) as quais estavam distribuídas de maneira que poderia levar o aluno a fazer várias 

interpretações conforme apresentamos a figura abaixo. 

●      ●       ●      ● 

     ●      ●       ● 

         ●        ● 

               ● 

Ao observar a figura desse triângulo podemos perguntar: “Qual seria a primeira fila”? Se 

o aluno realizasse a contagem na diagonal, a primeira fila teria quatro soldados e não um 

soldado conforme aparece o enunciado do problema. A figura do triângulo da forma como foi 

apresentada no problema, gera confusão o que poderá ter contribuído para a não compreensão 

do aluno. Vê-se, portanto, que o item não foi bem elaborado, dificultando dessa maneira, a 

compressão do aluno.  

Evidencia-se que, se o enunciado do item não estiver claro, poderá trazer dificuldades 

para a compreensão do problema e também quando o item trata da mobilização de vários 

conhecimentos prévios e não estiver de acordo com o descritor, existe a possibilidade dos 

resultados apresentarem índices mais elevados de respostas incorretas, como nesse caso, que 

corresponde a 42%, enquanto que as corretas correspondem a 39%.  

Portanto, os 42% dos alunos que erram a questão, indicando que a resposta eram dez 

soldados eles fizeram a contagem demonstrando saber contar independentemente da ordem das 

figuras apresentadas na questão. Ou seja, eles contaram todos os soldados. 

Isso reforça a importância e o cuidado que deve ter o elaborador de item, pois, além do 

conhecimento do conteúdo específico, ele deve dominar os conhecimentos técnicos em relação 

ao tamanho do item, à linguagem matemática utilizada, ao contexto no qual a situação 

acontece, entre outros, pois, além de conhecimentos pedagógicos, o elaborador deverá ter em 
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mente as possíveis respostas a fim de facilitar e não complicar a resposta do aluno.  

É importante destacar que, nesse tipo de avaliação a de larga escala, a pré-testagem dos 

itens deve ser realizada na busca de verificar o índice de dificuldade e validade do item. 

Assim, as respostas incorretas nos indicam que os alunos realizaram apenas a contagem das 

figuras apresentadas, isto porque, do ponto de vista da sociedade e da escola, a Matemática é 

vista prioritariamente como atividade de contar.  

O uso de procedimentos de ensino focado apenas no algoritmo, como um fim em si 

mesmo, vem dificultando a construção do conhecimento, porque o ensino apenas do algoritmo 

requer que o aluno faça uso da memória de forma mecânica. Essa visão provoca uma 

compreensão de que só existe um procedimento correto para a resolução do problema, tanto 

por parte do professor, quanto por parte do aluno. Além disso, podemos inferir que talvez os 

alunos não tenham compreendido e interpretado o que foi solicitado no enunciado porque o 

item estava confuso dando margem a várias interpretações.  

As dificuldades elencadas anteriormente nos mostram que, embora o item seja 

considerado difícil, os 39% dos alunos que assinalaram a resposta correta, demonstraram 

compreender a seqüência numérica. 

 

Item 03 - SAEPE 2005. 

 

O item foi apresentado de forma direta; inicialmente foi solicitado ao aluno o resultado 

da adição, depois dentro de um retângulo foram apresentados os números juntamente com o 

sinal de adição. 
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Para melhor visualização apresentamos o quadro abaixo com os resultados do item em 

discussão. 

Quadro - 9 
Resultados do Item 03 SAEPE – 2005 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2005 

 
03 

A 1076 3% 
B 1086 9% 
C 1176 7% 
D 1186 78% 

 

O objetivo desse item é que o aluno demonstre ser capaz de efetuar o cálculo de 

uma operação de adição com reserva com números naturais. Aqui cabe ressaltar que o item 

está plenamente de acordo com o descritor. 

Na análise do item verificamos um bom índice de acertos, correspondendo a 78%. 

Diante disso, podemos dizer que algumas variáveis contribuíram para esses resultados, entre 

elas, destacamos duas. A primeira se refere ao cálculo mental, como um conjunto de 

procedimentos utilizado pelos alunos, adquiridos por meio das experiências vivenciadas em 

seu cotidiano, construídas nas interações sociais, com o uso de estratégias que fazem parte do 

repertório pessoal do aluno. Geralmente esse tipo de cálculo não é estimulado na escola, 

porque a reforma trazida pela matemática moderna provocou o esquecimento, a 

desconsideração pelo cálculo mental, priorizando o cálculo escrito e o domínio de regras. 

A segunda, diz respeito ao processo de construção do conhecimento desenvolvido pela 

escola, ou seja, a forma como é ensinada a Matemática. Frequentemente, o ensino de 

Matemática é associado a fazer conta. O uso do algoritmo, por sua vez, tem a vantagem de 

poder aplicar-se mecanicamente sem refletir a cada passo. Podemos dizer que o índice elevado 

de acertos 78%, talvez seja pela própria experiência dos alunos ao efetuarem a conta por meio 

do cálculo mental. 
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 No entanto, os 7% dos alunos que assinalaram a resposta incorreta realizaram a 

operação de adição sem se ater ao significado. Observando a conta abaixo percebemos que os 

alunos respeitam a aplicação do procedimento que dominam somar. Porém, como se trata de 

adição com reserva, eles realizaram a soma sem fazer uso da técnica do vai um na adição com 

reserva conforme demonstramos a seguir. 

 

 

 

A análise desse item nos remete a levantar alguns questionamentos que poderão ser 

aprofundados em outras pesquisas, tais como: Qual o papel do cálculo mental na construção do 

conhecimento matemático? Em que medida o cálculo mental contribui para a compreensão do 

significado das operações de adição e subtração? 

 

Item 04 -  SAEPE 2005 

O item traz uma conta de subtração com o respectivo resultado. A conta é formada por 

números representando a ordem das unidades, dezenas, centena e milhar. No entanto, a conta 

não apresenta na diferença, o resultado da centena, nesse lugar, aparece um quadrado. Pede-se 

ao aluno que observe a conta de subtração para indicar nas alternativas o algarismo que 

correspondente ao lugar do quadrado. Apresentamos com exemplo esta conta de subtração 

onde se pede ao aluno qual o algarismo que deve ser colocado no lugar do 

 

     8 
-    1 

  3 
  9 

 8  
 2 

 3 
 8 

    6    
 

 

 5 
 

 5 
 

 

    8 
+  3 

 2 
 5 

 9 
 7 

1  1  7  6 
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Ao contrário do item anterior, esse item está em desacordo com o que é solicitado 

pelo descritor, calcular o resultado de uma subtração de números naturais. Embora o item trate 

do conteúdo subtração, não há demanda para o aluno efetuar o cálculo dessa operação, isto 

porque o item já apresenta os resultados. Pede-se ao aluno que indique apenas o algarismo 

correspondente ao elemento desconhecido. 

Quadro -10 
Resultados do Item 04 SAEPE – 2005 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2005 

 
04 

A 12% 
B 4 59% 
C 5 6% 
D 6 17% 

 

Assim, a habilidade requerida nesse item é que o aluno seja capaz de encontrar o valor 

do algarismo desconhecido, em uma operação de subtração com números naturais.  

O índice de acerto de 59% indica um bom resultado. Porém, observa-se que 17% dos 

alunos realizaram a operação de subtração, desconsiderando o valor relativo do número. Esse 

tipo de erro poderá ocorrer por diversos fatores, entre eles um seria a dificuldade do aluno em 

compreender o nosso sistema de numeração decimal de base dez, nesse caso, ele efetuou o 

cálculo de 9- 3 que é igual a 6, demonstrando desse modo, não saber ainda realizar a operação 

envolvendo a ordem das dezenas uma vez que ele desconsidera essa ordem na operação.  

Geralmente esse tipo de dificuldade ocorre em função das regras explícitas e implícitas 

do Contrato Didático estabelecido em grande parte das nossas salas de aula. Nas séries iniciais, 

o processo de ensino de Matemática tem contribuído para a compreensão do aluno de que é 

impossível um número maior ser subtraído de um menor. Tal compreensão tem acarretado 

erros no cálculo dessa operação. Por essa razão, podemos inferir que boa parte dos erros que os 

alunos cometem, deve-se ao fato de terem aprendido a manipular símbolos de acordo com 
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determinadas regras, sem se deterem no significado dos mesmos. 

Comparando as provas do SAEPE 2002 e 2005 em relação a números e operações, 

verificamos que em 2002, os itens não correspondem ao descritor.  Observa-se que há uma 

diferença entre o desempenho solicitado no descritor, efetuar o cálculo de uma adição ou 

subtração de números naturais e a habilidade solicitada no item resolver problemas. Embora os 

itens não correspondam ao descritor, 50% dos alunos conseguiram efetuar as operações 

solicitadas resolvendo os problemas. Esse desempenho do aluno demonstra, além do 

conhecimento das operações, outras habilidades envolvidas na resolução de problema, tais 

como analisar interpretar e compreender o problema.  

Constatamos que o item 01 do SAEPE 2005, está plenamente de acordo com o que 

pede o descritor – efetuar o cálculo de uma operação de adição de números naturais. 

Destacamos que o modo como o item foi apresentado, de forma direta, solicitando apenas que 

seja efetuado o cálculo da operação de adição, talvez tenha sido facilmente compreendido 

pelos alunos. Isso fica demonstrado pelo elevado índice de respostas corretas, que chegou a 

78%. Consideramos que nesse item os alunos obtiveram um ótimo resultado.  

Conforme já mencionamos anteriormente, os alunos parecem realizar o cálculo mental 

com base nas suas experiências de vida, sendo essa uma estratégia bastante utilizada em seu 

cotidiano. No entanto, a escola não considera esse tipo de cálculo, priorizando o cálculo 

escrito. A desconsideração do cálculo mental e a importância atribuída ao cálculo escrito, 

podem ter contribuído para que os alunos aprendam o simples domínio de regras sem reflexão. 

Talvez por isso, os alunos, em sua maioria, afirmem que não sabem e não gostam de 

Matemática. Ressaltamos mais uma vez, a necessidade de dar continuidade às pesquisas nesse 

conteúdo de matemática cálculo mental. 

Ao comparar os resultados do SAEPE-2002/2005, nos quatro itens de Matemática 

analisados referentes ao bloco dos conteúdos, números e operações, calcular uma adição ou 
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subtração observa-se que nas duas avaliações realizadas, os resultados estão acima da média 

para a 4ª série do Ensino Fundamental que é de 50%. 

O quadro a seguir mostra a diferença de desempenho nas duas avaliações. 

 
Quadro -11 

Síntese dos Resultados dos Itens 
SAEPE 2002 – 2005 

 
ANO % 
2002 50% 
2005 68% 

 

No descritor que solicita como desempenho calcular o resultado de uma adição ou 

subtração de números naturais o resultado do SAEPE 2002, apresentou índice de 50%, de 

acertos, e no SAEPE 2005, 68%. Dos quatro itens analisados apenas um do SAEPE 2005 

corresponde ao descritor, os demais itens não correspondem ao descritor. Embora os itens 

tenham solicitado outra habilidade, resolver problemas, os resultados demonstram que os 

alunos sabem efetuar a operação de adição de números naturais e compreendem uma seqüência 

numérica. Apesar da qualidade e do nível de dificuldade de um dos itens do SAEPE 2002, em 

relação aos itens do SAEPE 2005, podemos dizer que o resultado de 50% foi bom. 

Diferentemente dos dados geralmente divulgados na mídia, as análises que foram 

realizadas nessas avaliações, nos mostram que 78% dos alunos conseguem efetuar a operação 

de adição de números naturais envolvendo o princípio da composição, que segundo 

Vergnaud,(1990) nessa classe de problema é possível relacionar parte todo.  

Ressaltamos que os resultados concernentes a correspondência do item com o descritor 

diferem dos resultados encontrados nesse estudo nas analises realizadas nos itens divulgados 

pelas avaliações em larga escala SAEPE 2002 e SAEPE 2005 
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DESCRITOR-2 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números 
naturais. 

 
Item 05 - SAEPE 2002 
 

O item apresenta um problema e traz como contexto a situação de mobiliário em uma 

escola que determinada criança estuda. Essa escola, na qual a criança estuda tem sete salas de 

aula, em cada sala existem espaço suficiente para trinta e cinco bancas. Para finalizar o 

problema foi feita a seguinte pergunta ao aluno. Quantas bancas existem na escola que a 

criança estuda? 

A seguir apresentamos um quadro que mostra os resultados dos acertos e erros dos 

alunos com as repostas corretas destacadas.  

Quadro-12 
Resultados do Item 05 SAEPE - 2002 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2002 

 
05 

A 137 16% 
B 215 13% 
C 245 53% 
D 425 15% 

 

O desempenho solicitado nesse item foi verificar se o aluno é capaz de resolver 

problema de multiplicação com números naturais. No entanto, o descritor solicita apenas que 

aluno efetue o cálculo da operação de multiplicação ou divisão de números naturais. 

Observamos que, assim como alguns itens anteriormente analisado não corresponde ao 

descritor esse item também está em desacordo com o descritor. Portanto, o item não 

corresponde ao descritor. 

Ao analisar os resultados do item, observamos que 53% dos alunos assinalaram a 

resposta correta. No entanto, ao considerarmos os erros verificamos que 44% dos alunos 
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assinalaram respostas incorretas. Isso nos mostra um índice elevado de erros. Porém, se 

observarmos detalhadamente os resultados 13%,15% e 16%, respectivamente, estão bem 

distribuídos demonstrando equilíbrio entre os distratores. Essa distribuição equilibrada dos 

erros poderá ter ocorrido em função da forma como esses distratores foram apresentados no 

item, todos eles, os distratores, apresentavam três algarismos para cada uma das respostas. 

Nesse item, o índice de 53% de acertos pode significar que os alunos sabem efetuar a 

operação de multiplicação e os outros, os 44%, responderam de forma aleatória, (chute). 

Embora o descritor tenha solicitado um desempenho e o item outro, mesmo assim o resultado 

acima de 50% revela que os alunos, em sua maioria, sabem realizar a operação de 

multiplicação e, ainda, conseguem interpretar um problema simples. 

 

Item 06 - SAEPE 2005 

 

O item trata de um passeio de ônibus que será realizado a um parque ecológico. Para 

realizar o referido passeio, será disponibilizado um desconhecido número de ônibus com 

capacidade para 45 passageiros. A pergunta feita é a seguinte: para transportar 320 passageiros 

que irão ao passeio, quantos ônibus serão necessários? 

O quadro a seguir mostra os resultados dessa questão onde os acertos estão destacados. 

Quadro -13 
Resultados do Item  06 SAEPE – 2005 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2005 

 
06 

A 5 ônibus 17% 
B 6 ônibus 18% 
C 7 ônibus 25% 
D 8 ônibus 35% 
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A habilidade solicitada no item é resolver problema envolvendo a operação de divisão 

com resto. No entanto, o descritor solicita como desempenho que o aluno demonstre ser capaz 

de calcular uma divisão com números naturais. Portanto, o item não corresponde ao descritor. 

Além disso, o item também apresenta certo grau de dificuldade, pois se trata de um problema 

de divisão com resto. 

No tocante aos resultados, a resposta correta apresentou índice de 35%. Esse resultado 

nos remete a refletir sobre a forma como os problemas são trabalhados em sala de aula.  

Pesquisas realizadas por Magina et al, (2001) mostram como os professores costumam 

ensinar as estruturas aditivas1 nas duas primeiras séries do Ensino Fundamental, o trabalho 

resume-se a apresentar problemas para o aluno considerado pela teoria dos campos conceituais 

como protótipos aditivos.  

Na maioria das vezes, nas 3ª e 4ª séries, o professor tende a ampliar o valor dos 

números envolvidos nos problemas, em detrimento da ampliação de outros tipos de situações 

pertencente a essa estrutura, acrescentando um pouco de operações com as estruturas 

multiplicativas, limitando-se a efetuar contas de multiplicação e divisão. E ainda, geralmente, 

quando os problemas são trabalhados em sala de aula, têm como função a fixação dos 

conteúdos que acabam de ser estudados. 

Merece destaque a resposta errada com índice de 25%. Esse resultado nos indica que os 

alunos realizaram a operação de divisão sem considerar o resto. Talvez, o erro do aluno seja 

uma conseqüência do modelo de ensino adotado pela escola, que cria procedimentos 

padronizados para serem utilizados na resolução de problemas semelhantes, não contribuindo 

dessa forma, para melhorar o aproveitamento dessa atividade considerada importante para o 

desenvolvimento da Matemática na sala de aula.  

                                                 
1 A estrutura aditiva abrange vários conceitos, tais como, contagem, sistema de numeração decimal, adição, 

subtração, idéia de transformação, comparação, composição, entre outros. 
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Podemos também refletir a partir das atividades contidas na maioria dos livros 

didáticos, ferramenta utilizada pelo professor e que apresentam exercícios repetitivos, 

permitindo ao aluno identificar apenas certas características que se repetem no processo de 

resolução de problema. 

O quadro a seguir foi elaborado a partir dos resultados de dois itens, portanto, 

representa a síntese da média dos acertos obtidos em cada item nessas avaliações. 

 

Quadro-14 
Síntese dos Resultados dos Itens 

SAEPE 2002-2005 
 

ANO % 
2002 53% 
2005 35% 

 

A análise comparativa desses dois itens, apresentado no quadro acima, nos permite 

fazer as seguintes considerações: primeiro, os itens não correspondem ao descritor. No SAEPE 

2002, o item que trata do conteúdo da multiplicação o resultado foi 53%. Isso indica que os 

alunos conseguem resolver uma multiplicação, mesmo o item não estando de acordo com o 

descritor.  

No item do SAEPE 2005, que trata do conteúdo da divisão com resto, verificamos que 

o resultado cai para 35%. Talvez esse baixo resultado seja devido ao modelo de ensino 

desenvolvido pela escola na resolução de problema conforme já mencionamos anteriormente. 
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DESCRITOR- 3  Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou da subtração. 

 
 
Item 07 - SAEPE 2002 

 
 O Item apresenta um problema entre duas pessoas no qual, a primeira pessoa possui 19 

pares de brincos, e a segunda pessoa possui 30 pares, uma quantidade maior de pares de brinco 

do que a primeira pessoa. A pergunta é: quantos pares de brinco a segunda pessoa tem a mais 

do que a primeira? 

Apresentamos um quadro que mostra os resultados do item, no qual a resposta correta 

está destacada.  

Quadro -15 
Resultados do Item 07 SAEPE - 2002 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2002 

 
07 

A 11 53% 
B 12 10% 
C 29 12% 
D 49 23% 

 

O objetivo desse item é saber se o aluno é capaz de resolver problemas de estrutura 

aditiva de comparação, envolvendo os diferentes significados da operação de subtração. 

Verificamos que o item está de acordo com o que é solicitado pelo descritor. Quanto aos 

resultados, observamos que 53% dos alunos assinalaram corretamente o item, demonstrado 

saber analisar um problema simples e efetuar o cálculo da subtração.  

No entanto, 23% dos alunos assinalaram a resposta errada 49. Conforme mostramos a 

seguir os alunos efetuaram a adição (19 + 30) = 49, ao invés de efetuarem a subtração. Esses 

alunos demonstram que ainda não conseguem analisar e compreender um problema de 

estrutura aditiva de comparação envolvendo a idéia de subtração. Segundo Vergnaud, nessa 
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classe de problema, é possível relacionar duas partes comparando-as, tendo sempre duas 

partes, as quais são denominadas, referentes e referidas e uma relação.  

Magina et al (2001) ao discutir resultados obtidos num estudo diagnóstico constituído 

de problemas no Campo Conceitual Aditivo, aplicado em 248 crianças com esse nível de 

escolarização, concluem que a dificuldade dos problemas depende da relação entre a situação 

descrita e os esquemas de ação que a criança pode utilizar para resolver o problema. Os 

autores defendem que quanto mais direta for essa relação, mais fácil se torna o entendimento 

do problema. Da mesma forma, quanto maior for o número de operações mentais necessárias 

para se encontrar um caminho para a solução, mais alto será o nível de dificuldade do 

problema.  

Podemos inferir que as respostas erradas talvez tenham ocorrido pela linguagem 

utilizada no enunciado. Isto nos remete a pensar sobre o impacto da leitura na resolução de 

problema Matemático, ou seja, o quanto do não sucesso do aluno se deve efetivamente ao 

domínio das estruturas aditivas ou à falta de compreensão do texto, no qual o aluno não 

consegue estabelecer relações. 

Observa-se que nos problemas onde existem as palavras chaves “a mais” e “a menos” 

geralmente os alunos são levados a cometerem esse tipo de erro e, ainda, a maneira repetitiva, 

mecânica e sem significado como os conteúdos Matemáticos são transmitidos ao aluno, as 

operações podem ser confundidos simplesmente com contas que resolvem os problemas de 

“mais” e de “menos”.  

Freqüentemente nas aulas de Matemática, o aluno faz a pergunta: professora a conta é 

de mais ou de menos? Esse tipo de pergunta demonstra que o ensino desenvolvido na sala de 

aula está focado apenas no algoritmo. Vista dessa maneira, a matemática torna-se uma 

atividade mecânica, estática e que não faz relações; portanto, não é priorizado o processo de 

construção de sentido e significado.  
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Entendemos que, ao se trabalhar as estruturas aditivas e subtrativas, devemos construir 

junto com os alunos o significado das referidas operações no problema apresentado, como 

meio de ampliar o conhecimento do aluno na resolução de problemas, aperfeiçoando seus 

procedimentos de cálculo aritmético, superando a memorização de regras de algoritmos e de 

procedimentos mecânicos.  

Entretanto, se analisarmos os erros à luz da concepção construtivista da aprendizagem, 

verificamos que o erro é fecundo e desempenha um papel construtivo na aquisição do 

conhecimento. Desse modo, o papel do erro é oferecer pistas ao professor, para que ele possa 

acompanhar o processo de construção do aluno e propor atividades adequadas ao nível do seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Cabe destacar que os erros cometidos pelos alunos indicam, naquele momento da 

avaliação, o seu estado de saber. Portanto, mesmo cometendo “erros,” os alunos demonstram 

que conseguem efetuar a operação de adição utilizando a relação aditiva de comparação. Como 

já foi dito anteriormente,  

Destacamos ainda que, se juntarmos a resposta correta, a resposta (D), com 23%, 

percebemos que 76% dos alunos efetuaram corretamente a adição (19+30=49) e a subtração 

(30 -19 = 11). Em outras palavras, isso mostra que 76% dos alunos operam corretamente, 

sabem fazer conta de adição e subtração. Porém, inferimos que talvez eles não saibam 

compreender o significado da operação e o tipo de problema que é solicitado.  
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Item 08 - SAEPE 2002 
 
 

O item apresenta uma situação na qual uma professora resolve levar os alunos para 

assistir a um filme na sala de vídeo da escola. A sala tem quarenta e cinco cadeiras, porém 

entraram na sala apenas vinte e sete alunos. A pergunta que se faz é a seguinte: Quantos alunos 

a mais a professora poderia convidar para entrar na sala? 

Apresentamos o quadro abaixo com os resultados do item. 

Quadro - 16 
Resultados do Item 08 SAEPE - 2002 

  
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2002 

 
08 

A 18 alunos 58% 
B 22 alunos 11% 
C 28 alunos 12% 
D 72 alunos 17% 

 
 

A habilidade solicitada nesse item é verificar a capacidade do aluno na resolução de 

problemas envolvendo os vários significados da operação de subtração. Observamos que o 

item, assim como o anterior, está de acordo com o que é solicitado no descritor. O item traz um 

problema de estrutura aditiva de comparação envolvendo a operação de subtração. 

Quanto aos resultados, verificamos que 58% dos alunos assinalaram a resposta correta, 

indicando que esses alunos conseguem analisar, compreender e realizar a operação de 

subtração requerida pelo problema.  

Entretanto, 17% dos alunos calcularam 45 + 27 = 72; esses alunos efetuaram a 

operação de adição, quando deveriam efetuar a operação de subtração. 

Nesse caso o “erro” associado à idéia de somar se sobressai numa situação de subtração 

porque, geralmente, em sala de aula, são realizados exercícios repetitivos sempre com a 

mesma estrutura e quando os alunos se deparam com uma situação diferente, com um 
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problema diferente, eles não sabem resolver, porque geralmente são treinados a resolver um 

único tipo de problema. 

Convém salientar o distrator com resposta errada correspondente a (C), cujos números 

encontrados seriam 28 alunos. O aluno efetuou nessa questão a subtração da seguinte forma: 

(7-15 = 8) e (4-2 = 2). Verifica-se que no primeiro número ele operou com a ordem das 

dezenas e no segundo, ele desconsiderou essa ordem. Isso nos faz inferir que o “vai um” 

geralmente ensinado em sala de aula, nem sempre é compreendido pelo aluno, pois quando se 

faz necessário o uso desse conhecimento, ou ele esquece, ou utiliza outras estratégias como, 

por exemplo, o cálculo mental para sair da situação, ou seja, dar uma resposta ao problema. 

Isto também ocorre porque, geralmente na escola, a forma como os problemas são trabalhados 

visam sempre uma solução. O outro distrator não chamou a atenção dos alunos havendo, 

portanto, uma aproximação nos resultados.  

Entretanto, mesmo cometendo os “erros” os alunos demonstraram saber efetuar a 

operação de adição com números naturais envolvendo a relação aditiva de comparação.  

O erro que corresponde a (D), 17% dos alunos efetuou a operação dessa maneira, (45 + 

27 = 72) No entanto, se considerarmos os acertos (58%), mais os 17% verificamos que, 75% 

dos alunos sabem efetuar as operações de subtração e de adição com os números naturais. 

Portanto, podemos mais uma vez inferir que os alunos sabem realizar essas operações, adição e 

subtração e não podemos afirmar como é frequentemente enfatizado ao se apresentarem os 

resultados de avaliações em larga escala, que esses alunos não sabem realizar essas operações 

 
Item 09 – SAEPE 2002  
 

O item apresenta uma situação que ocorre durante as compras realizadas em um 

supermercado por duas pessoas, a mãe e o filho. Para fazer as compras, a mãe do rapaz leva 

sempre ao supermercado a importância de R$ 100,00. O filho, por sua vez, usa uma 
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calculadora para aumentar ou diminuir os valores conforme os produtos que for pegando ou 

devolvendo nas prateleiras. Ele pegou 2 latas de óleo, mas sua mãe mandou devolver 1; pegou 

5 pacotes de fubá e sua mãe mandou devolver 3. Sabendo-se que uma lata de óleo custa R$ 

1,20 e um pacote de fubá custa R$ 0,50 quanto ainda resta, em reais, para o rapaz e sua mãe  

continuarem as compras? 

Para maior visualização apresentamos o quadro abaixo com os resultados do item em 

discussão com os acertos em destaque. 

Quadro -17 
Resultados do Item 09 SAEPE - 2002 

ANO ITEM GAB DISTRATOR % 
 

2002 
 

09 
A 83,00 23% 
B 95,00 19% 
C 97,00 18% 
D 97,80 32% 

 

O desempenho solicitado no item é que o aluno seja capaz de resolver problema 

envolvendo as operações de adição e subtração de números naturais utilizando a relação 

aditiva de composição e de transformação.  

Além disso, o problema envolve além de saber fazer a conta com números decimais, 

organização dos dados do problema, ou seja, ter claro o que ficou e o que saiu. 

Observamos que o item está de acordo com o descritor. Segundo a categorização de 

Vergnaud (1982), esse é um problema misto, possível de combinar problemas de duas classes, 

de composição – na qual é possível relacionar parte todo e de transformação – relacionar 

estado inicial, uma transformação que conduz a um estado final. 

Apesar da qualidade do item, dos 92% dos alunos que responderam a esse item, 32% 

assinalaram a resposta correta, o que corresponde a um terço dos alunos.  
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Para obter a resposta correta, ou eles teriam que efetuar 5 – 3 = 2 e, 2 – 1 = 1, depois fizeram a 

multiplicação 2 X 0,50 = 1,00, ou 0,50+ 0,50 = 1,00, depois efetuaram novamente a 

multiplicação 1 X. 1,20 = 1,20 Em seguida, efetuaram a adição dos valores encontrados 1,00 + 

1,20 = 2,20 para finalmente efetuarem a subtração 100,00-2,20 = 97,80. Infere-se que os 

alunos realizaram duas multiplicações, duas adições e duas subtrações. Portanto podemos 

afirmar que esses alunos sabem efetuar essas operações. 

Cabe ressaltar que 23% dos alunos deram 83,00 como respostas. Esses alunos 

trabalharam somente com os valores monetários que aparecem no enunciado, transformaram 

os centavos em reais e somaram 12,00 + 5,00 = 17, depois, efetuaram a subtração 100,00 -

17,00 = 83,00. Podemos dizer que talvez esses alunos tenham feito uso do cálculo mental para 

solucionar o problema. 

No distrator em que o resultado foi de 19%, os alunos efetuaram duas multiplicações, 

(1,20 X 2) = 2,40 e (0,50 X 5) = 2,50, para depois somar os produtos dessa operação, 2,50 + 

2,40 = 4,90.  Com o resultado, eles finalmente efetuaram a subtração 100 – 4,90 = 95,10. O 

erro nesse caso foi apenas de confusão pelo próprio enunciado do problema, pois eles não 

lembraram que as mercadorias haviam sido devolvidas. Os 18%, também fizeram a 

multiplicação (2X 1,20) = 2,40 e (0,50 X 5) = 2,50. No entanto eles cometeram o erro ao 

efetuar a adição (2, 40) + (2,50) = 2,90. Ao invés de somar (2 + 2) eles repetiram o número 

igual o dois (2) depois, eles fizeram a subtração 100 - 2,90 = 97,10. 

Esse tipo de erro mostra uma das regras estabelecidas no contrato didático, geralmente 

o professor de matemática diz ao aluno que os números iguais se repetem. Portanto os alunos 

generalizam essas regras e acabam produzindo os “erros”. Podemos observar que estes erros 

foram também cometidos devido ao enunciado do problema, repetitivo e confuso, os alunos 

esqueceram que as mercadorias foram devolvidas. Portanto, eles erram pela qualidade do item. 

Podemos dizer que o item envolve várias operações, inclusive com os números decimais. 
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Embora cometendo tais “erros”, 92% dos alunos demonstraram compreender o 

problema e saber realizar as operações de adição subtração e multiplicação. Portanto, os alunos 

sabem operar com os números naturais na resolução de problemas.  

No entanto ao juntarmos as respostas incorretas verificamos que essas correspondem a 

60%. Esses resultados indicam que a qualidade do item pode provocar alteração nos 

resultados. 

Do ponto de vista da formulação/elaboração, esse item apresenta vários níveis de 

dificuldades as quais detalharemos a seguir. Trata-se de um item grande, formado por seis 

linhas, tornando difícil a leitura a ser feita pelo aluno. Entendemos que o tamanho do 

enunciado poderá dificultar a compreensão do que se pede no problema. 

Outro ponto que destacamos, diz respeito às informações repetidas do enunciado. Esse 

aspecto poderá contribuir para confundir o pensamento do aluno causando dificuldade na 

análise e interpretação do problema.  

O item apresenta uma situação de contexto artificial, que não corresponde à realidade 

cotidiana. Por exemplo, raramente leva-se a mesma quantia em dinheiro para fazer compras no 

supermercado. Além disso, não é comum ficar pegando e devolvendo mercadorias e também 

usar a calculadora para fazer e desfazer contas.  

Entendemos que há necessidade de se rever a elaboração e a pré testagem dos itens 

aplicados nas avaliações em larga escala, como um meio de contribuir para o aperfeiçoamento 

dos instrumentos de avaliação e na perspectiva de reduzir os resultados negativos advindo da 

elaboração desses itens e, consequentemente, a melhoria dos resultados dessas avaliações. 

Uma outra questão que merece destaque é o problema apresentar uma situação relativa 

a dinheiro. Sabe-se que no cotidiano, a maioria dos alunos tem uma relação direta com o uso 

de dinheiro. Será que, os alunos foram atraídos pelo enunciado do problema ao se 

confrontarem com uma situação que envolve a relação com dinheiro? Por que será que os 
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alunos realizaram a operação de adição dos valores correspondente ao dinheiro? Problema que 

envolve valor monetário dificulta ou facilita a compreensão do aluno? Em que medida esses 

aspectos contribuíram  para as respostas errôneas dos alunos? 

Os questionamentos anteriormente levantados nos levam a considerar que essas e 

outras indagações poderão tornar-se temas de futuras pesquisas na área de educação 

matemática. 

 

Item 10 - SAEPE 2005  
 

Nesse item o problema é apresentado em uma situação na qual um ônibus chega a um 

ponto com 17 passageiros. Nesse mesmo ponto, desceram 9 passageiros do ônibus e subiram 

outros 9.  A pergunta feita foi  a seguinte: com quantos passageiros o ônibus saiu desse ponto? 

A seguir apresentamos um quadro com os resultados desse item.  
 

Quadro -18 
Resultados do Item 10 SAEPE - 2005 

 

 

 

 

 

Esse item tem como objetivo verificar se o aluno é capaz de resolver problema com as 

operações de adição e subtração de números naturais utilizando a relação aditiva de 

transformação. Assim como o item anterior, esse item também está de acordo com o que é 

solicitado pelo descritor. 

No que concerne aos resultados, verificamos que 53%, dos alunos assinalaram a resposta 

correta. Dessa forma, eles demonstraram que sabem resolver problemas de subtração 

ANO ITEM GAB DISTRATOR % 
 

2005 
 

10 
A 8 12% 
B 17 53% 
C 26 18% 
D 35 12% 
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envolvendo a relação aditiva de transformação, citada anteriormente como aquela classe de 

problema em que é possível relacionar estado inicial, uma transformação que conduz a um 

estado final. Podemos dizer que o item apresentou um bom resultado porque está acima de 

50%.  

Entretanto, se levarmos em consideração os distratores, podemos verificar que 18% dos 

alunos efetuaram a operação de adição (17 + 9) = 26.  

E, os 12%,que assinalaram 8 como resposta, efetuaram a subtração, consideraram que se 

havia 17 passageiros no ônibus  e no ponto desceram 9, eles fizeram a operação (17 – 9) = 8. 

Podemos observar que nas duas situações acima apresentadas esses alunos leram apenas 

uma parte do enunciado do problema. No entanto os outros 12% que deram como resposta 35  

esses leram totalmente o problema, identificaram todos os números do enunciado e efetuaram 

a adição (17 + 9 + 9) = 35 encontrando assim a resposta considerada errada.  

Podemos inferir que esses erros são decorrentes da forma com que o contrato didático é 

estabelecido em sala de aula. Lopes et al (1994) apud Medeiros (2001), diz que de modo geral, 

“os problemas trabalhados em sala de aula, se caracterizam como exercícios repetitivos 

permitindo ao aluno identificar certas características que se repetem no processo de resolução 

criando procedimentos padronizados para serem utilizados na resolução de problemas 

semelhantes”. Um problema precisa ser desafiador para o aluno, não podendo ser resolvido por 

meio de procedimentos padronizados.   

No entanto, geralmente observa-se que a aula é organizada pelo professor para que o aluno 

resolva o problema individualmente, e essa resolução é feita por meio de uma operação que 

pode ser identificada com uma ou mais palavras do enunciado (ou não). Recentemente, as 

investigações mostram que é comum os alunos darem respostas aos problemas sem que haja 

envolvimento ou interpretação. 

Porém mesmo cometendo “erros”, esses alunos demonstraram que sabem operar com os 
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números naturais ao efetuar a adição com reserva. Considerando as respostas dadas pelos 

alunos que participaram dessas avaliações, ou seja, se somarmos todas as respostas, temos que 

95% realizam corretamente a adição e a subtração. Mais uma vez fica evidente que os alunos 

sabem Matemática, talvez eles não compreendam a Matemática ensinada na escola. 

Nos itens cujo objetivo os alunos devem demonstrar a habilidade de resolver problemas 

com números naturais envolvendo diferentes significados da adição e da subtração, tanto no 

SAEPE 2002, quanto no SAEPE 2005, os itens estão de acordo com o que é solicitado pelo 

descritor.  

No âmbito do enunciado, no SAEPE 2002, encontramos itens com dificuldades as quais 

descreveremos a seguir. O tamanho do item muito grande poderá provocar cansaço no 

momento da leitura do problema. Uma outra dificuldade consiste na linguagem, confusa e 

repetitiva e o uso da palavra chave “mais” no enunciado. Além disso, a situação fora do 

contexto, geralmente provoca dificuldade na compreensão do aluno e poderá confundi-lo no 

momento da escolha da operação que ele irá realizar.  

Comparando os resultados de 2002 e 2005, e, levando-se em consideração as dificuldades 

contidas nos itens, não é possível afirmar que em 2002 os alunos obtiveram um resultado 

inferior a 2005.   

Dando prosseguimento a análise, fizemos a média dos resultados, de três itens do SAEPE 

2002 e, de um item do SAEPE 2005, que apresentamos no quadro a seguir. 

Quadro - 19 
Síntese dos Resultados dos Itens 

SAEPE 2002 -2005 
 

ANO % 
2002 48% 
2005 53% 

 

A analise do quadro acima nos remete ao seguinte questionamento: será que os alunos não 
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sabem resolver problemas que envolvem as operações de adição e subtração? Embora os itens 

tenham apresentado as dificuldades elencadas anteriormente, o resultado mostra que, em 

média, 50% dos alunos conseguem compreender e analisar um problema simples e efetuar o 

cálculo da operação requerida pelo problema.  

Além disso, os erros cometidos pelos alunos nos indicam que eles sabem operar com os 

números naturais, porque mesmo que os itens apresentem enunciados que geram dificuldades 

eles conseguem efetuar a operação. Nessa perspectiva, os erros deveriam servir de pistas para 

novas situações didáticas a serem organizadas pelo professor na perspectiva de ampliar o 

conhecimento matemático do aluno acerca da resolução de problemas e de efetuação do 

cálculo, e não apenas do algoritmo, como tem sido ensinado.  

 

DESCRITOR 4 - Resolver problemas com números naturais, envolvendo  
os diferentes significados da multiplicação ou da divisão. 

 

Item 11 – SAEPE 2002 

 
No item em discussão, o problema é apresentado numa atividade desenvolvida na zona 

rural. Aborda a situação de um agricultor que vai fazer uma plantação de milho. Para isso, ele 

deverá marcar o local onde irá colocar as sementes, e fazer a distribuição em quatro (04) filas 

com (10) marcas cada uma. Para concluir é solicitado ao respondente o seguinte 

questionamento: Se em cada marca forem colocadas 3 sementes, quantas sementes serão 

usadas nessa plantação de milho? 
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O quadro abaixo apresenta o resultado do item em discussão 

Quadro - 20 
Resultados do Item 11 SAEPE 2002 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2002 

 
11 

A 42 33% 
B 52 16% 
C 70 18% 
D 120 26% 

 

Esse item tem como objetivo verificar se o aluno é capaz de resolver problema de 

multiplicação e divisão de números naturais envolvendo os diferentes significados dessas 

operações.  

Observamos que o item está de acordo com o que é solicitado pelo descritor. No entanto 

o item traz algumas dificuldades, como, por exemplo, o contexto da zona rural, que foi 

apresentado de forma artificial. Geralmente para se fazer uma plantação, as filas e as marcas 

não são feitas com tanta precisão. A falta de clareza do enunciado bem como, a repetição das 

palavras “as marcas” e “as filas” podem ter contribuído para dificultar a compreensão e a 

interpretação do significado da operação a ser efetuada pelo aluno.  

Embora o item apresente as dificuldades acima citadas, quando analisamos as 

respostas, verificamos que 26% dos alunos assinalaram a resposta correta. Podemos dizer que 

esses alunos analisaram o problema, compreenderam o que foi solicitado e efetuaram a 

operação de multiplicação solicitada no problema.  

 3  x (10 x 4 ) = 

 3  x 40 = 120  ou ainda que esses alunos podem ter resolvido o problema por meio do 

cálculo mental. É importante destacar que os alunos aplicaram a propriedade distributiva em 

todas as respostas, conforme demonstramos adiante. 
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Entretanto, nos chamou atenção os 33% de alunos que assinalaram como resposta 42. 

Os alunos atraídos por essa alternativa realizaram também a operação de multiplicação da 

seguinte forma: (4 + 10) x 3 =  

                          14 x 3 = 42. Esses alunos efetuaram primeiro a adição eliminando os 

parênteses, e depois efetuaram a multiplicação. Ou ainda eles podem ter operado com os 

números que estão dentro dos parênteses, e depois, com o resultado, efetuaram a adição.   

3 x (10 + 4) =  

30 + 12 = 42 

 

No distrator que corresponde a 18% de erros os alunos realizaram a operação de 

multiplicação efetuando 10 x (3 + 4) =  

                            10 x 7 = 70 

Já no distrator que corresponde a 16% de erros os alunos realizaram a operação 

 4x (10+ 3) = 

                                       4 x 13 = 52  
 
Embora o item tenha apresentado baixo índice de resposta correta, observamos que os 

alunos demonstraram saber operar com os números naturais efetuando a multiplicação e a 

adição. Mesmo cometendo os “erros”, os alunos efetuaram as operações aplicando a 

propriedade distributiva da adição. Por isso, ressaltamos que os alunos sabem efetuar as 

operações acima citadas. No entanto, podemos inferir que o enunciado do problema colabora 

para os elevados índices de erros dos alunos. Por essa razão chamamos a atenção para a 

importância de se elaborar itens claros e precisos para compor os instrumentos de avaliação. 
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Item 12 – SAEPE 2005 

 
O item apresenta uma situação de um ônibus que faz o transporte de uma cidade para outra. 

O preço da passagem desse transporte custa 13 reais. Durante uma viagem o trocador vendeu 

15 passagens.  A pergunta que se faz ao respondente é: Quanto o trocador recebeu? 

Quadro - 21 
Resultados do Item 12 SAEPE - 2005 

 
 

ANO ITEM GAB DISTRATOR % 
 

2005 
 

12 
A 28 reais 32% 
B 60  reais 17% 
C 185 reais 15% 
D 195 reais 33% 

 
 

O desempenho solicitado no item é que o aluno seja capaz de resolver problema 

envolvendo a operação de multiplicação. Verificamos que o item corresponde ao descritor, que 

é resolver problemas com números naturais, envolvendo os diferentes significados da 

multiplicação ou da divisão. Nesse caso é uma multiplicação com o significado de 

proporcionalidade: 1  é  13  

                  15  é  x. 

Ao analisar o item, verificamos que 33% dos alunos assinalaram a resposta correta. 

Esses alunos efetuaram a multiplicação de forma direta, 13 x 15 = 195. O resultado indica que 

os alunos souberam analisar o enunciado, extrair as informações pertinentes e definir o cálculo 

que deveria efetuar para solucionar o problema.  

Contudo, 32% dos alunos foram atraídos pela resposta errada 28. Eles efetuaram a 

adição dos dois valores do enunciado conforme mostramos a seguir 13 + 15 = 28. Como já foi 

dito anteriormente, talvez esses alunos tenham efetuado a adição em conseqüência do contrato 

didático, no qual as expectativas do aluno e do professor em relação ao ensino de matemática 
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na resolução de problema giram em torno dos números para serem operados, não importando 

em que situação e qual o significado.  

Geralmente, no ensino fundamental, o ensino da soma segue uma seqüência, 

primeiramente o aluno aprende a fazer a conta, depois a pratica repetidas vezes e finalmente 

uma vez dominado os procedimentos começa a aplicá-los na resolução de problema. 

Cabe destacar o distrator que apresenta um índice de 15% de erros no qual os alunos 

assinalaram a resposta 185. Vejamos como eles fizeram. 

 
X 

1 
1 

3 
5 

1 5 
3 

5 

1 8 5 

 

Na resolução do cálculo, os alunos realizaram a multiplicação, mas erram na reserva. 

Se somarmos esses resultados, temos 15% + 33% = 48%. Considerando que 97% dos alunos 

responderam ao item, podemos dizer que os alunos reconhecem a multiplicação. Diante desses 

resultados colocamos alguns questionamentos. Se esses alunos trabalhassem mais o cálculo 

mental, o resultado seria 48%? E se o valor monetário aparecesse de forma explícita (R$), o 

resultado também seria o mesmo (48%). Entendemos que essas e outras questões deverão ser 

aprofundadas em novas pesquisas. 

 

Item 13 SAEPE 2005 

 
O problema apresentado no item trata de uma situação na qual uma professora, visando 

participar de uma exposição, organizou os trabalhos dos seus alunos para serem expostos. Os 

trabalhos foram afixados em 12 colunas, em cada coluna foram expostos 126 trabalhos. Para 

finalizar o problema foi feito o seguinte questionamento. O número de trabalhos expostos foi. 
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Para visualização dos resultados do item apresentamos o quadro abaixo. 

Quadro- 22 
Resultados do Item 13 SAEPE  -2005 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2005 

 
13 

A 138 2% 
B 378 12% 
C 1412 21% 
D 1512 28% 

  
O desempenho solicitado no item foi verificar a capacidade do aluno na resolução de 

problema de multiplicação envolvendo a idéia configuração retangular. Portanto, o item está 

de acordo com o descritor.  

Podemos dizer que esse não é um item de boa qualidade. Embora a exposição de 

trabalho seja uma atividade realizada por professores e alunos, o contexto é artificial porque 

geralmente não se expõe trabalhos em colunas e com essa quantidade, o mais comum é a 

exposição de trabalhos feita por meio de painéis. Portanto, a situação apresentada é artificial, 

fugindo do contexto da escola. 

 Um outro aspecto que destacamos na qualidade do item, refere-se aos distratores, eles 

trazem variações com números da ordem das centenas o do milhar. Talvez essa forma de 

apresentar os distratores possa influenciar nas respostas erradas do aluno. 

Ao verificarmos os resultados, observamos que o item pode ser considerado difícil. 

Talvez, por se tratar de uma operação de multiplicação com dois algarismos no multiplicando 

exigindo do aluno a segunda operação, a adição, podemos inferir que ao realizar a segunda 

operação eles tenham se confundido. Entretanto, 28% dos alunos assinalaram a resposta 

correta. Esses alunos demonstraram saber interpretar o problema e efetuar a operação de 

multiplicação conforme foi solicitado pelo descritor.  
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Ao analisarmos os erros, verificamos que 21% dos alunos deram como resposta 1412. 

Observamos que esses alunos realizaram corretamente a operação de multiplicação, contudo, 

no momento de efetuar a adição eles não consideraram a reserva conforme mostramos abaixo. 

 1 

X 

2 

1 

6 

2 

  2 5 2 

1 2 6  

1 4 1 2 

 

O item merece também destaque porque foi respondido apenas por 63% dos alunos, 

portanto, 37% não responderam. Podemos inferir que, por se tratar de um item que se encontra 

no final da prova talvez os alunos já estivessem cansados para resolver o problema, daí, o 

elevado índice de não respondentes. 

No entanto, se juntarmos 21% dos erros dos alunos aos 28% de acertos temos, portanto, 

49%, diante dos resultados desse item podemos dizer que metade dos alunos sabem resolver 

problemas de multiplicação envolvendo a idéia de disposição retangular.  

O que nos surpreende são os alunos que efetuaram a soma dos dados (12 + 126) = 138, 

que cai para 2% , enquanto que no problema anterior o índice foi de 32%. 

Diante desses resultados fazemos algumas indagações. O que pode está acontecendo? 

O contexto é familiar aos alunos? A idéia de configuração retangular é mais fácil para 

eles?Isso merece um novo estudo: Qual idéia da multiplicação é mais fácil para os alunos do 

quinto ano? Adição de parcelas iguais? Organização retangular? Raciocínio combinatório? 
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Item 14 – SAEPE 2005 
 

O item apresenta uma situação na qual um caminhão que entrega material de 

construção faz uma viagem transportando 2.250 tijolos. A pergunta que se faz é. Quantos 

tijolos serão transportados por esse caminhão ao realizar 35 viagens levando sempre essa 

mesma quantidade.  

Apresentamos a seguir um quadro com os resultados do item  

Quadro - 23 
Resultados do Item 14 SAEPE 2005 

 
ANO ITEM GAB DISTRATOR % 

 
2005 

 
14 

A 76 550 29% 
B 77 750 20% 
C 78 750 31% 
D 78 785 6% 

 

O desempenho solicitado nesse item é verificar a capacidade do aluno na resolução de 

problema de multiplicação, envolvendo a idéia de proporcionalidade. Podemos dizer que o 

item é claro e direto em relação ao desempenho solicitado e, também, está de acordo com o 

que pede o descritor. 

Cabe ressaltar que um problema matemático é uma situação que exige a realização de 

uma seqüência de ações ou operações para se obter um resultado. Pressupõe que o aluno seja 

capaz de elaborar um ou vários procedimentos de resolução. Portanto, não se resume apenas 

em compreender o que foi proposto e dar uma resposta aplicando procedimentos adequados. 

Nessa direção observamos que 31% dos alunos assinalaram corretamente a resposta, 

indicando saber ler, interpretar e resolver problema de multiplicação envolvendo a idéia de 

proporcionalidade. No enunciado do problema, é explicitada a idéia da multiplicação enquanto 

comparação. 
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Continuando a análise, verificamos que 29% dos alunos assinalaram a resposta 76.550. 

Os alunos atraídos por esse distrator cometeram o erro que demonstramos a seguir:  

 

 2 2 
x 

5 
3 

0 
5 

1 
6 

0 
6 

0 
5 

5 
0 

0 
 

7 
 

6 5 5 0 

 

O esquema acima mostra que o erro cometido pelo aluno ao efetuar a multiplicação, 

ocorreu porque ele desconsiderou o valor relativo dos números, ou seja, ele não considera a 

classe das dezenas, centenas e milhar. 

Observamos que, em se tratando do ensino da Matemática, fica evidente a prática de 

sala de aula, que consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica e depois apresentar 

um problema para avaliar se o aluno é capaz de empregar o que lhes foi ensinado supondo que 

o conhecimento surge “espontaneamente” pelo simples fato de se enfrentar situações.  

Além disso, os estudos têm demonstrado que grande parte dos conceitos matemáticos 

trabalhados na escola, não possa em um espaço de tempo delimitado estar garantida a sua 

aprendizagem, sendo necessário, portanto, tempo e várias atividades para que esses conceitos 

se consolidem. 

Vergnaud (1999) nos afirma que um conceito não pode ser reduzido à sua definição, 

sobretudo quando se trata da aprendizagem e de seu ensino. E ainda um conceito necessita de 

várias situações sendo estas, as situações que conferem sentido ao conceito, mas que também, 

o significado não se encontra nessas situações. 
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A Matemática ensinada na sala de aula de forma descontextualizada e desprovida de 

significado para o aluno exclui-se, a possibilidade de que ele compreenda o que é um problema 

uma vez que não foi mobilizado os conhecimentos necessários para a resolução.  

Não podemos analisar as limitações do aluno em resolver problemas matemáticos, 

considerando apenas a insuficiência de conhecimentos, faz necessário também considerar a 

existência de regras na maioria das vezes implícitas, presente na negociação do contrato 

didático.  

Charnay (1994) apud Moreno (2006 p. 49) afirma que “os conhecimentos não são 

empilhados, não são acumulados,”[...] mas passam de um estado de equilíbrio a um estado de 

desequilíbrio, no transcurso dos quais os conhecimentos anteriores são questionados. 

Sendo assim a atividade em sala de aula deverá permitir a utilização dos conhecimentos 

anteriores e, ao mesmo tempo, oferecer uma resistência suficiente para levar o aluno a fazer 

evoluir esses conhecimentos anteriores, a questioná-los a conhecer seus limites, a elaborar 

novos conhecimentos. 

Continuando na análise mostramos a seguir o esquema da resposta que corresponde a 20% de 

erros. 

 2. 2 
x 

5 
3 

0 
5 

1 
6 

1 
6 

2 
5 

5 
0 

0 
 

7 
 

7 7 5 0 

 

Nessa resposta, os alunos efetuaram a multiplicação correta na primeira parcela, no 

entanto, na segunda parcela eles cometeram o mesmo erro anteriormente observado, ou seja, 

os alunos desconsideram a reserva. 
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Observamos que os erros nessa situação têm sua origem na prática da sala de aula, 

porque para a maioria dos alunos resolverem um problema significa fazer cálculo, com os 

números do enunciado, ou então aplicar alguma técnica que aprenderam na aula. Geralmente o 

que o professor explora na atividade matemática, são seus resultados, definições técnicas e 

demonstração. Nesse sentido a concepção de ensino e aprendizagem pressupõe que o aluno 

aprende por reprodução e por imitação. 

Contudo, em uma situação de ensino, o aluno utiliza seus conhecimentos anteriores, 

submete-os à revisão, modifica-os, redefine-os descobre novos contextos de utilização e dessa 

maneira constrói novos conhecimentos. Nesse processo dialético, desconsidera-se que a 

construção do conhecimento seja feita de forma linear, ou seja, supor que seja em seqüência 

que vá do mais simples ao mais complexo.  

A seguir, apresentamos outra resposta cujo distrator apresentou o resultado de 6% de 

erros.  

 2. 2 
X 

5 
3 

0 
5 

1 
6 

1 
7 

2 
5 

5 
0 

0 
 

7 8 7 8 5 
 

Observamos que o aluno resolveu corretamente a multiplicação, porém na adição 

demonstrou dificuldade em operar com o zero. Podemos inferir que essa dificuldade decorre 

do processo de ensino. Geralmente em sala de aula é ensinado que o zero não tem valor, sendo 

considerado na maioria das vezes como nada. Isso indica o desconhecimento, tanto por parte 

do professor quanto do aluno, da posição que o zero ocupa no sistema de numeração decimal.  

O objetivo dos itens é que os alunos sejam capazes de resolver problemas envolvendo 

os diferentes significados da multiplicação. Observamos que tanto no SAEPE 2002, quanto no 

SAEPE 2005, os itens estão de acordo com o que é solicitado pelo descritor. 
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O quadro abaixo foi elaborado a partir da média de acertos dos itens referentes ao 

descritor, resolver problemas com números naturais, envolvendo os diferentes significados da 

multiplicação ou da divisão. 

Quadro - 24 
Síntese dos Resultados dos Itens 

SAEPE 2002 -2005 
  

ANO % 
2002 26% 
2005 31% 

 

No que se refere à qualidade, o item de 2002 apresenta algumas dificuldades, como por 

exemplo, a contextualização. Verificamos que o item foi apresentado de forma artificial, houve 

ainda a falta de clareza no enunciado, a repetição de palavras gerando dificuldades que podem 

confundir a compreensão do problema, além de dificultar a compreensão e a interpretação do 

significado da operação a ser efetuada pelo aluno. Inferimos que tais dificuldades podem ter 

contribuído para o resultado pouco satisfatório desse item nessa avaliação 

Para esse mesmo descritor cujo objetivo é resolver problemas com números naturais 

envolvendo os diferentes significados da multiplicação ou da divisão, no SAEPE 2002, 

analisamos apenas um item. Embora o item não seja de boa qualidade conforme já 

descrevemos anteriormente, dos 93% dos alunos que responderam 26%, assinalaram a resposta 

correta.  

Diante do exposto, podemos dizer que esses alunos demonstraram um saber necessário 

à resolução de problema que envolve vários procedimentos tais como: formular hipóteses, 

fazer simulação entre outros. Embora o item tenha apresentado baixo índice de resposta 

correta, observamos que os alunos demonstraram saber operar com os números naturais 

efetuando a multiplicação.  
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Porém, nos chamou a atenção os 33% de alunos que assinalaram a resposta errada 42. 

Esses alunos efetuaram primeiro a adição, eliminando os parênteses, e depois efetuaram a 

multiplicação, ou eles podem ter operado dessa seguinte maneira: realizaram a multiplicação 

com os números que estão dentro dos parênteses, e depois, com os resultados efetuaram a 

adição.   

Observamos que, mesmo não apresentando a resposta correta ao problema, os alunos 

mostraram que sabem efetuar a multiplicação e a adição com os números naturais. Diante de 

tais resultados, podemos dizer que os alunos sabem efetuar as operações.  

Os itens do SAEPE 2005 apresentam índice de acertos da ordem de 31%. Comparando 

os três itens entre si podemos considerar que dois itens não apresentam boa qualidade, porque 

traz nos enunciados contexto artificial. Ainda do ponto de vista da qualidade, os destratores 

apresentam variações com números da ordem das centenas o do milhar. Consideramos que a 

forma de apresentar os distratores poderá influenciar nas respostas erradas do aluno. 

Comparado o resultado do item do SAEPE 2002 com os resultados dos três itens 

analisados do SAEPE 2005, verificamos que em 2002 embora tenha sido apresentado índice 

menor que 2005, não podemos afirmar que esse resultado seja inferior porque as dificuldades 

apresentadas no item podem ter contribuído para esse resultado. E ainda por se tratar apenas de 

um item.  

Em relação a 2005 podemos dizer que os itens apresentaram também algumas 

dificuldades, tais como: operação de multiplicação com dois dígitos exigindo do aluno duas 

operações. Talvez, eles possam ter se confundido ao realizar a segunda operação. 

No entanto, como já destacamos anteriormente, o enunciado do problema de certa 

forma colabora para os elevados índices de erros dos alunos. É nessa perspectiva que 

chamamos atenção para a importância da qualidade do item, de se elaborar itens claros e 

precisos para compor os instrumentos de avaliação.  
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Dos quatorze itens analisados, verificamos que seis itens referentes aos descritores que 

envolvem o cálculo das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, apenas um 

está de acordo com o descritor e cinco itens não correspondem. No entanto, os oito itens, cujos 

descritores tratam da resolução de problema envolvendo as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão todos esses itens estão de acordo com o descritor. 

Os achados apontam para a necessidade de se rever o processo de construção dos itens 

para composição dos instrumentos de avaliação em larga escala, porque, se os itens não 

correspondem ao descritor, como considerar os resultados dessas avaliações para a definição 

das políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação?  

Se antes a avaliação de conteúdos curriculares estava no centro do processo, hoje são 

definidas competências e habilidades a serem avaliadas em função dos processos de 

construção de conhecimentos dos alunos. Discuti-se o que é avaliar, como avaliar, para que 

avaliar.  Mas, os resultados dessas avaliações, causam impacto na prática da sala de aula do 

professor? Acreditamos que ainda não.  

Portanto, o novo desafio da avaliação é o da construção de uma dimensão pedagógica 

mais descritiva, que permita aos agentes do processo educacional em diferentes níveis não só 

entender como agir, mas, tomar iniciativas para que a escola pública efetivamente possa 

atender a seus alunos respeitando a diversidade entre estes.   

Ressaltamos, ainda, que na maioria das vezes a divulgação oficial dos resultados dessas 

avaliações, por meio dos relatórios, nem sempre tem contribuído para compreensão desses 

resultados pelos professores. Diferentemente dos resultados oficialmente divulgados que os 

alunos não sabem resolver problemas envolvendo as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, a pesquisa aponta que os alunos sabem resolver problemas fazendo 

uso do cálculo mental, que é pouco valorizado na escola. Pelos resultados acima explicitados 

chamamos a atenção para a necessidade de se rever esse tipo de avaliação, as de larga escala. 



 

19 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

103

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco SAEPE criado em 2000, em 

parceria com o MEC/INEP e UNDIME/PE vem realizando avaliações em larga escala com a 

finalidade de verificar, de forma censitária, ao longo desses oito anos, o desempenho dos 

alunos da 2ª, 4ª e 8ª séries, atualmente 3º, 5º, e 9º ano do Ensino Fundamental, e, 3ª série do 

Ensino Médio das redes estadual e municipal, nas áreas curriculares de Língua Portuguesa e 

Matemática.  

O objetivo dessas avaliações é coletar e analisar informações sobre as habilidades 

desenvolvidas pelos alunos nessas disciplinas, consideradas fundamentais para a aprendizagem 

das demais disciplinas; é verificar a qualidade do ensino e o desempenho das escolas, visando 

subsidiar políticas de melhoria da qualidade da educação oferecida pelas escolas públicas. 

Segundo relatório do SAEB (2003), o sistema de ensino brasileiro não está sendo 

eficiente para os alunos de quarta série, em que foram constatadas lacunas na aprendizagem da 

Leitura e da Matemática. Na dimensão curricular Números e Operações, os estudantes, 

segundo o relatório, não conseguiram efetuar cálculos simples envolvendo as quatro 

operações, nem resolver problemas do cotidiano, havendo diferenças significativas entre as 

regiões.  

O baixo resultado das avaliações tem contribuindo para o debate acerca do ensino e da 

aprendizagem da Matemática, bem como a reflexão sobre as dificuldades dos alunos na 

resolução das questões referentes aos conteúdos acima referidos.  

Apesar da importância de se conhecer, de forma mais profunda, as raízes das 

dificuldades na aprendizagem de Matemática, ainda são escassos os trabalhos que mapeiam, de 
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forma mais abrangente e detalhada, a origem dessas dificuldades nas séries iniciais. Nesta fase 

os conceitos e procedimentos do bloco Números e Operações a serem desenvolvidos referem-

se, basicamente, ao campo conceitual das estruturas aditivas, ou seja, as operações de adição e 

subtração.  

Nesse contexto, nossa pesquisa se originou a partir dos baixos resultados apresentados 

nas avaliações em larga escala aplicadas por meio do SAEPE, no âmbito da Matemática. O 

nosso estudo teve como objetivo analisar os erros e os acertos dos alunos da quarta série do 

Ensino Fundamental, nas avaliações em larga escala, SAEPE-2002 / 2005, nas operações com 

números naturais. 

A investigação se deu a partir da análise dos documentos oficiais que orientam o 

currículo e o processo de avaliação em larga escala no Estado de Pernambuco, onde realizamos 

a pesquisa a saber: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); Base Curricular Comum para as 

Redes Públicas de Ensino de Pernambuco (BCC/PE); Matriz de Referência do SAEPE 2002 e 

2005; Cadernos de Provas 2002 e 2005; Relatório da Estatística dos Itens do SAEPE 2002 e 

2005, para a 4ª série do Ensino Fundamental. 

Definimos que os dados seriam coletas por meio da pesquisa de natureza documental, 

adotando como procedimento metodológico a análise documental, e especificamos quais dados 

seriam coletados. Para isso, selecionamos nas Matrizes de Referência do bloco de conteúdos 

Números e Operações, quatro descritores que solicitam do aluno os seguintes desempenhos: 

(1) calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais; (2) calcular o 

resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais; (3) resolver problemas com 

números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração; (4) resolver 

problemas com números naturais, envolvendo os diferentes significados da multiplicação ou 

da divisão.  

Nos cadernos de provas, selecionamos e mapeamos quatorze itens correspondentes aos 
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descritores anteriormente citados, analisamos os itens, verificamos os distratores e suas 

respectivas respostas. No relatório da estatística dos itens, identificamos o item e suas 

respostas com os percentuais de acertos e erros dos alunos, considerando também o 

Coeficiente  Bisserial e o índice de dificuldade. 

A partir dos dados coletados elaboramos quadros que constam dos itens, dos descritores 

e do desempenho solicitado ao aluno. Diante dos dados sistematizados, nos encaminhamos 

para a segunda etapa da pesquisa. Inicialmente agrupamos os itens por ano e por descritor os 

quais foram analisados da seguinte de forma: primeiro realizamos a descrição do item e 

verificamos se este correspondia ou não ao que era solicitado pelo descritor. Depois, 

analisamos as respostas corretas e as respostas erradas dos alunos, bem como a qualidade do 

item. Posteriormente realizamos a análise comparativa dos itens do ponto de vista da qualidade 

e dos erros e acertos dos alunos referentes a 2002 e 2005.  

Dos quatro itens analisados para o descritor que solicita como desempenho o cálculo 

das operações de adição e subtração, constatamos que apenas um item, de 2005, está 

plenamente de acordo com o descritor, e três itens não correspondem sendo dois de 2002, e um 

de 2005. Para os dois itens cujos descritores envolvem o cálculo da multiplicação e da divisão, 

tanto o item de 2002, quanto o de 2005, não correspondem ao descritor. Quando se trata dos 

itens que envolvem a resolução de problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão, 

tanto os itens de 2002, quanto os de 2005, correspondem ao descritor.  

Um aspecto que chamou a atenção é quanto à forma de apresentar os distratores, que 

poderá influenciar na resposta errada do aluno. Em alguns itens o distrator não obedece a uma 

seqüência lógica, passando da casa das centenas para milhar o que poderá possibilitar o erro ou 

o acerto pelo “chute”. 

Outro dado revelado pela pesquisa diz respeito ao enunciado do problema, verificamos 

que esse aspecto também pode colaborar para os elevados índices de erros. Encontramos itens 
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que, do ponto de vista da linguagem matemática, são confusos como, por exemplo, na 

elaboração de um problema, os meses foram indicados utilizando os algarismos (2) e (4) ao 

invés de ter sido apresentado por extenso; em outros, havia a repetição de palavras e situações 

artificiais com contexto inadequado. 

Constatamos que os problemas que apresentaram valores monetários em Reais atraem 

bastante a atenção do aluno. Isto porque, em seu cotidiano, ele lida com esses valores. No 

entanto, o que se percebe é que a escola não leva em consideração o conhecimento das 

crianças acerca dos números e como elas pensam. Nesse sentido, a criança não participa do 

aprendizado que está vinculado ao conhecimento escolar; os procedimentos didáticos 

utilizados inadequados às estratégias de aprendizagem desenvolvidas têm como resultado a 

dificuldade dos alunos ao responder a questão, eles passaram a operar apenas com esses 

valores monetários, desprezando os demais dados do problema. 

Outro aspecto do item a destacar é sobre a forma de apresentação das figuras que 

poderão comprometer o desempenho do aluno, como foi o caso da figura de um triângulo 

apresentado em posição inversa, com a base para cima, o que não é uma situação usual para a 

apresentação da figura. 

Embora os itens que envolvem a resolução de problemas de adição, subtração, 

multiplicação e divisão estejam de acordo com o descritor, encontramos itens com enunciado 

muito grande, dificultando a leitura pelo aluno, além de repetição de palavras e situações fora 

do contexto, acarretando vários níveis de dificuldades para a leitura e compreensão do item 

pelo aluno. Ressaltamos, porém que, mesmo diante dessas dificuldades elencadas, os alunos 

conseguiram compreender os problemas e efetuaram as operações solicitadas para a sua 

resolução. 

Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de se rever o processo de 

construção/elaboração dos itens para as avaliações em larga escala, como meio de reduzir os 
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baixos resultados apresentados pelas estatísticas divulgadas oficialmente, o que nem sempre 

corresponde aos resultados reais como mostramos em nosso trabalho. 

A partir das nossas experiências ressaltamos que a aprendizagem se insere num 

processo mais amplo que vai além do espaço escolar, isso não reduz o papel da escola na 

construção do conhecimento, pelo contrário, revela à necessidade de compreendermos melhor 

o que as crianças nos dizem, por meio de suas respostas, sobre como ocorre o processo de 

aprendizagem, além de contribuir para esclarecer o que devemos priorizar no processo de 

ensinar e aprender Matemática. 

Dessa forma, o nosso estudo sugere a necessidade de se repensar o fazer pedagógico 

desenvolvido pelo professor, na tentativa de aproveitar o que as crianças elaboram como 

hipóteses para construção do conhecimento, ou seja, o que elas já sabem a respeito de 

determinados conteúdos quando ingressam na escola. 

Entretanto, a escola vê-se pressionada pelas orientações curriculares que apontam para 

a importância da contextualização do ensino de matemática, do trabalho com problemas 

relacionado ao cotidiano do aluno. Muitas vezes, tal trabalho aparece apenas no discurso 

pedagógico da escola, incorporado rapidamente ao discurso do professor, mas não à sua 

prática. Assim apregoa-se um ensino voltado para a resolução de problemas, mas quase sempre 

o que ocorre na escola são exercícios repetitivos e nada investigativos. Esta prática enraizada 

no interior da escola acontece em função do contrato didático, no qual se estabelece 

expectativas tanto por parte do professor quanto do aluno. Há evidências que em matemática 

para se resolver um problema basta identificar os números e operar com eles. 

No entanto, os resultados da pesquisa parecem confirmar que de modo geral os alunos 

sabem operar com os números, resolver problemas e efetuar as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, eles demonstraram um saber necessário à resolução de problema que 

envolve vários procedimentos, tais como formular hipóteses, fazer simulação entre outros. 
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Ressaltamos que os resultados estatísticos divulgados pelas avaliações em larga escala, 

referentes a 2002 e a 2005 diferem dos resultados encontrados nos itens analisados nesta 

pesquisa.  

Finalmente, apesar de ser um estudo abrangente, deve-se reconhecer a principal 

limitação da pesquisa, ou seja, a não identificação dos motivos das escolhas das estratégias 

utilizadas pelos alunos no momento de resolver um problema. Os resultados abrem novas 

interrogações, como por exemplo, o que leva o aluno a escolher a estratégias utilizadas para 

resolver o problema? Como os professores abordam o campo conceitual das estruturas aditivas 

e multiplicativas? Os itens utilizados nesse tipo de avaliação dificultam a compreensão dos 

alunos? 

Acreditamos que a pesquisa ora apresentada traz suas contribuições e limitações. Por 

essa razão, consideramos que há necessidade de continuar aprofundando os estudos acerca das 

avaliações em larga escala nos conteúdos de Matemática. 
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