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Resumo: Esse trabalho apresenta resultados de uma análise de erros de resoluções de 

questões da prova da OBMEP do ano de 2013 resolvidas por em torno de 140 alunos de 8º 

ano e 8ª série da Escola Municipal Dorival Brito e Silva.  As soluções foram submetidas à 

metodologia de análise de conteúdos dos erros e os resultados mostram que a maior parte 

desses alunos têm dificuldades na resolução dessas questões por uma dificuldade de 

compreensão do enunciado e por que não entenderem o conteúdo que está sendo abordado 

ou dificuldade em conteúdos anteriores ao que esta sendo trabalhado. Mas o trabalho com os 

alunos continua para que essas dificuldades encontradas possam ser solucionadas para um 

melhor desenvolvimento dos alunos nas séries futuras. 

 

Palavras Chave: Analise de Erros, resolução de problemas, avaliação da aprendizagem. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho será relatada uma analise de erros de exercícios da prova da primeira fase 

da OBMEP do ano de 2013, aplicados para alunos de 8ª series e 8º anos da Escola Municipal 

Dorival Brito e Silva.  

Nos dias atuais não se pode falar em processo de ensino e aprendizagem sem falar em 

avaliação da aprendizagem, uma vez que a avaliação é parte importante desse processo, pois 

de que forma poderíamos perceber se a aprendizagem se efetivou? Segundo Hoffmann (2007) 

a ação avaliativa, não está ao final do processo, mas deve se fazer presente durante toda ação 

do aluno ao realizar uma tarefa para adquirir um novo saber. 
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A análise dos erros é muito importante tanto para o ensino quanto para o aprendizado de 

matemática, pois, dessa maneira, investigamos e dinamizamos continuamente o processo de 

construção do conhecimento dos alunos. Baseado nisso, Hoffmann defende que: 

A avaliação é essencial à educação. Inerente e indissociável 

enquanto concebida como problematização, questionamentos, reflexão 

sobre a ação. Educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo 

em que vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com 

esse mundo em que vivemos para recriá-lo constantemente’. (Gadotti, 

1984) Um professor que não avalia constantemente a ação educativa, 

no sentido indagativo, investigativo do termo, instala sua docência em 

verdades absolutas, pré-moldadas e terminais (HOFFMANN, 2006, p. 

15). 

Os erros evidenciam dificuldades na aprendizagem, mas sua ocorrência não deve ser 

apenas apontada ou penalizada; é preciso utilizá-los para promover a aprendizagem, a partir 

de estudos e pesquisas e da elaboração de estratégias de ensino baseadas nas dificuldades 

detectadas. Portanto, há pontos em comum entre a avaliação e a análise de erros, mas cada 

atividade pode ser desenvolvida separadamente e cada uma tem seus objetivos específicos. 

O conhecimento das estratégias de solução, bem como das dificuldades apresentadas 

pelos alunos ao tentar resolver os problemas, podem evidenciar aspectos do processo de 

ensino de Matemática que não são detectados em questões de múltipla escolha.  

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

A análise de erros como abordagem de pesquisa vem sendo desenvolvida desde os anos 

iniciais do século XX, com abordagens distintas segundo a orientação dos diferentes 

pesquisadores. Alguns trabalhos não se referem explicitamente a erros, mas a dificuldades ou 

obstáculos (KRUTETSKII, 1976; BROUSSEAU, 1983). Os trabalhos de Borasi (1987, 1988, 

1996) enfatizam as várias maneiras de utilizar os erros como ferramentas para a aprendizagem 

e a autora propõe uma taxionomia de uso dos erros, enfocando-os segundo o objetivo 

(remediação, exploração ou descoberta) e o nível de discurso matemático (tarefas específicas, 

compreensão de um conteúdo técnico-matemático ou compreensão sobre a natureza da 

Matemática). É de Borasi (1996) a ideia de aceitar os erros e trabalhar com eles em cursos de 

formação de professores, para desequilibrar suas certezas e levá-los a reconstruir 

conhecimentos que se constituem em obstáculos. 

As pesquisas sobre dificuldades ou erros são realizadas, preferencialmente, nos níveis 

fundamental e médio do ensino, sendo encontradas análises de erros cometidos por alunos de 

ensino superior somente nos últimos anos (CURY, 2007). Sobre a análise de erros cometidos 

por professores, também não é frequente encontrar publicações, mas há, como exemplo, as 

dissertações de Segura (2005) e Ferreira (2009), bem como a comunicação de Souza et al. 

(2008). 

Alguns pesquisadores (RADATZ, 1979; ENGLER et al., 2004; JOJOT, 2009) 

apresentam apenas as classificações dos erros; outros procuram interpretar as dificuldades dos 

alunos, buscando formas de auxiliar os estudantes ou de diminuir a ocorrência de erros 

(ESTELEY; VILLARREAL, 1996; CABRAL; BALDINO, 2004).  

Paias (2011) quando afirma que detectar e interpretar o erro são tarefas árduas, porém é a 

oportunidade do professor de mostrar seu interesse pela aprendizagem do aluno, pois a seu 

ver o erro faz parte do processo ensino-aprendizagem e pode ser trabalhado de maneira 

construtiva para o conhecimento, conforme afirma Cury:  
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[...] um levantamento detalhado dos erros cometidos em provas e 

trabalhos realizados em disciplinas matemáticas, bem como uma 

tentativa de compreensão das causas, pode auxiliar a diminuir o alto 

nível de evasão e repetência em disciplinas consideradas críticas nos 

primeiros semestres de cursos universitários. 

Uma reflexão é importante a fazer é que o professor aproveite na produção escrita de 

nossos alunos, seja na correção das atividades avaliativas ou não, os erros de raciocínio e de 

cálculo que cometem; inventariando-os, pois deste modo parece ser o meio mais transparente 

de se compreender o pensamento dos nossos educandos, podendo transformar-se numa 

estratégia didática do professor para o ensino-aprendizagem. 

O erro, quando submetido à reflexão, poderá desencadear um 

questionamento de todo o processo de ensino e transformar-se numa 

estratégia didática inovadora, pela possibilidade que oferece ao 

professor de ampliar seus saberes e, com isso, melhorar seu ensino. 

(PINTO, 2000, p. 24) 

Cury (2007, p. 49) apresenta classificações para erros encontrados em uma pesquisa 

investigativa. Que foi intitulado de “Analise de Erros em Disciplinas de Matemáticas de 

Cursos Superiores”. Com o propósito de desenvolver estratégias a fim de auxiliar os alunos a 

suprir suas deficiências e dificuldades. 

Classe A: essa categoria contempla às resoluções corretas. 

Classe B: caracteriza os exercícios de alunos que desenvolvem grande parte do raciocínio 

que é esperado para uma determinada questão, mas ao final respondem de forma não 

satisfatória, pelo fato de não compreenderem o raciocínio que estão desenvolvendo.  

Classe C: corresponde aos exercícios de alunos que cometem “erros coerentes”, são erros 

de alunos que, quando não entendem o processo que deve ser realizado, partem das 

informações que possuem para deduzir o que deveria ser feito no exercício em questão. 

Classe D: engloba as questões de alunos que erraram por não entenderem o conteúdo que 

está sendo abordado. 

Classe E: caracteriza-se pelos erros originados pela falta de atenção ou dificuldade em 

conteúdos anteriores ao que esta sendo trabalhado. 

 

3. A ANÁLISE DE ERROS  

 

Foram analisados exercícios da prova da OBMEP (Olimpíadas Brasileiras de Matemática 

das Escolas Publicas) do ano de 2013, resolvidos por em torno de 140 alunos do 8º ano e 8ª 

serie da Escola Dorival Brito e Silva. 

Primeiramente seriam lidas com os alunos as questões e posteriormente eles teriam que 

resolver sem auxilio cada uma das questões, após dado o tempo seria feito pelos “professores” 

a resolução no quadro. 

Nas figuras a seguir representam as questões e algumas resoluções feitas pelos alunos: 
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Figura 1 - Apresentação da Questão 1 

 

 
Figura 2 - Resolução feita por um dos alunos. 

 

 
Figura 3 - Apresentação da Questão 2 
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Figura 4 - Resolução feita por um dos alunos. 

 

 
Figura 5 - Apresentação da Questão 4 

 

 
Figura 6 - Resolução feita por um dos alunos. 

 

 
Figura 7 - Apresentação da Questão 8 
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Figura 8 - Resolução feita por um dos alunos. 

 

 
Figura 9 - Apresentação da Questão 10 

 

 
Figura 10 - Resolução feita por um dos alunos. 

 

Com as resoluções dos alunos percebe-se que alguns alunos tem o raciocínio e 

conseguem chegar ao resultado correto, porém, alguns têm o raciocínio correto, mas falta dar 

detalhes de como chegou ao resultado final, alguns apenas assinalam a alternativa correta sem 

ao menos tentar resolver, assim não podendo concluir qual foi o raciocínio utilizado para tal 

resposta. Outros não conseguem resolver por falta de domínio de algum conceito matemático, 

ou até mesmo por não interpretar o enunciado corretamente. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após verificar os resultados dos alunos podemos perceber que há alunos que se adaptam 

as Classes de Cury (2007, p. 49), a categoria que contempla às resoluções corretas, a que 

caracteriza os exercícios de alunos que desenvolvem grande parte do raciocínio que é 

esperado para uma determinada questão, mas ao final respondem de forma não satisfatória, 

pelo fato de não compreenderem o raciocínio que estão desenvolvendo, a que corresponde aos 

exercícios de alunos que cometem “erros coerentes”, são erros de alunos que, quando não 
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entendem o processo que deve ser realizado, partem das informações que possuem para 

deduzir o que deveria ser feito no exercício em questão, a que engloba as questões de alunos 

que erraram por não entenderem o conteúdo que está sendo abordado e a que caracteriza-se 

pelos erros originados pela falta de atenção ou dificuldade em conteúdos anteriores ao que 

esta sendo trabalhado. 

Mas o trabalho com os alunos continua para que essas dificuldades encontradas possam 

ser solucionadas para um melhor desenvolvimento dos alunos nas séries futuras. 
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