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RESUMO 

 

Geralmente o erro é visto nas escolas como algo que precisa ser corrigido ou 
eliminado. Acredita-se que o acerto é o indicador da aprendizagem e, o erro, do 
insucesso. No entanto, é possível que os erros diagnosticados em uma avaliação 
possam revelar ao professor algum conhecimento acerca do tema pelo aluno ? Este 
é o objeto de estudo de muitas pesquisas sobre a análise de erros na área de 
Educação Matemática. A análise qualitativa das respostas dos alunos, com uma 
discussão aprofundada sobre as dificuldades por eles apresentadas, talvez seja a 
melhor maneira de auxiliá-los na reconstrução do  conhecimento. Entretanto, 
pesquisas recentes têm revelado que a atitude perante os erros reflete a 
representação que os professores de Matemática têm sobre a aprendizagem do 
aluno e, principalmente, sobre o ensino desta ciência. Os professores justificam os 
erros cometidos pelos alunos pela falta de estudo e atenção. As alternativas por eles 
sugeridas para auxiliar os estudantes envolvem a repetição dos conteúdos e a 
realização de exercícios de fixação, tornando assim as aulas de matemática um 
mero treinamento baseado na repetição e memorização. Por considerarem o cálculo 
a parte mais substancial dessa disciplina, muitos professores priorizam, nas 
correções e resoluções de exercícios de seus alunos, diagnosticar os erros de 
cálculo, em detrimento dos erros conceituais.  Pela análise do que se reconhece por 
erro em matemática, é possível identificar os argumentos que condensam ou 
coordenam o que os professores e pesquisadores julgam ser a disciplina, ou seja, a 
representação social da Matemática. Assim, o objetivo desta pesquisa é identificar 
como as representações que os professores de Matemática têm dessa ciência 
interferem no modo como eles concebem os erros de seus alunos. Com o intuito de 
responder a referida questão, realizamos a análise retórica de três dissertações e 
uma tese de doutoramento. Através da análise retórica do discurso, buscamos 
identificar as figuras de pensamento que coordenam e condensam o discurso dos 
professores de matemática e expor as principais técnicas, metáfora, metonímia e 
dissociação de noção, a fim de melhor examinarmos os procedimentos persuasivos. 
Para realizar tal procedimento, utilizamos como referencial teórico os trabalhos 
desenvolvidos por Perelman e Olbrechts –Tyteca e o trabalho desenvolvido pelo 
pesquisador Tarso Mazzotti.  
 
Palavras-chave: Matemática. Análise de erros. Análise Retórica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Usually the error is seen in the schools with something that needs to be corrected or 
eliminated. It is believed that correctness is the indicator of learning and the error of 
failure. However, the errors diagnosed in an assessment may reveal to the teacher 
some knowledge about the subject by the student? This is the object of study of 
many researches on the analysis of errors in the area of Mathematics Education. The 
qualitative analysis of the students' responses, with an in-depth discussion of the 
difficulties they present, may be the best way to assist them in the reconstruction of 
knowledge. However, recent research has revealed that the attitude towards errors 
reflects the conception that Mathematics teachers have about student learning and 
especially about the teaching of this science. Teachers justify the mistakes made by 
students for lack of study and attention. The alternatives suggested by them to help 
students involve the repetition of the contents and the accomplishment of fixation 
exercises. By doing so, math classes are a mere training based on repetition and 
memorization. Because calculation is considered the most substantial part of 
mathematics, many teachers prioritize, in the corrections and resolutions of their 
students' exercises, to diagnose the calculation errors, to the detriment of the 
conceptual ones. By analyzing what is recognized by error in mathematics, it is 
possible to identify the arguments that condense or coordinate what teachers and 
researchers consider to be the discipline, that is, the social representation of 
Mathematics. Thus, the purpose of this research is to identify how the 
representations that Mathematics teachers have of this science interfere in the way in 
which they conceive the errors of their students. In order to answer this question, we 
performed the rhetorical analysis of three dissertations and a doctoral thesis. 
Through the rhetorical analysis of discourse, we seek to identify the thought figures 
that coordinate and condense the discourse of mathematics teachers and expose the 
main techniques, metaphor, metonymy and dissociation of notion, in order to better 
examine the persuasive procedures. To perform such a procedure, we use as 
theoretical reference the works developed by Perelman and Olbrechts -Tyteca and 
the work developed by the researcher Tarso Mazzotti. 

 
Keywords: Mathematics. Error analysis. Rhetorical analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

O erro é visto como fracasso. Embora, as pessoas digam: “errar é humano”, “é 

errando que se aprende”, dificilmente se encara o erro como algo positivo. O comum 

é encontrar justificativas e argumentos para aliviar ou esconder as verdadeiras 

causas do erro. Do mesmo modo, no cotidiano escolar, valoriza-se muito o acerto 

como resultado de aprendizagem dos conteúdos e o erro indicador de insucesso. É 

certo que, em algumas ocasiões, os erros podem ser fatais. Entretanto, admitir a 

dimensão positiva do erro não significa eliminar a possibilidade de se considerar os 

prejuízos que este pode acarretar, optando pelo entendimento de que é possível tirar 

proveitos dos erros. Nesse caso se busca diagnosticar, avaliar o aprendizado dos 

alunos com o objetivo de identificar eventuais mudanças de percurso por meio dos 

erros cometidos pelos discentes. No entanto, os erros diagnosticados em uma 

avaliação podem revelar, ao professor, o conhecimento do tema pelo aluno? Muitos 

pesquisadores da Educação Matemática dedicam-se à busca dessas respostas. A 

análise do erro por meio da exploração das suas potencialidades foi objeto de 

muitas pesquisas, como: Borasi (1996); Cury (2013); Feltes (2007); Macedo (1990); 

Pinto (2000); Santos (2013), dentre outros. A visão predominante desses 

pesquisadores é que uma análise qualitativa das respostas dos alunos, com uma 

discussão aprofundada sobre as dificuldades por eles apresentadas, talvez seja a 

melhor maneira de auxiliá-los na reconstrução do seu conhecimento. 

Um ponto comum nas pesquisas acerca da análise de erros na aprendizagem 

da Matemática é que cada professor o aborda em conformidade com as suas 

representações a respeito de seu perfil de professor da disciplina. Kaiber e Andrade 

(2005) acreditam que a atitude docente adotada perante os erros reflete a 

representação que os professores têm sobre a aprendizagem do aluno e, 

principalmente, sobre o ensino da disciplina. Pode-se examinar melhor esse fato 

considerando dissertações como de Feltes (2007), sobre análise dos erros em 

Potenciação e Radiciação. Os professores que responderam aos questionários 

acreditam que, em geral, os erros cometidos pelos alunos se justificam pela falta de 

estudo e atenção. As alternativas por eles sugeridas para auxiliar os estudantes 

envolvem apenas a repetição dos conteúdos e a realização de exercícios de fixação. 

Assim, para não errar é preciso treinar muito. Desse modo, as aulas de Matemática 

tornam-se um treinamento baseado na repetição e memorização. 
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Paralelamente, parece que a maioria dos educadores concebem a Matemática 

como uma disciplina difícil de ser ensinada, repleta de rigor e que seu conhecimento 

é constituído por um conjunto de cálculos exatos. Por considerarem a exatidão da 

Matemática, os professores valorizam nas correções e resoluções de exercícios de 

seus alunos um certo formalismo próprio de quem não erra. As dificuldades e erros 

com operações e cálculos aritméticos aparecem em número significativo nas 

pesquisas. Em breve consulta à produção na área de Educação Matemática no 

Brasil constata-se que as pesquisas que abordam os erros dos alunos 

frequentemente se referem aos erros de cálculo. Dentre os 40 trabalhos 

consultados, incluindo artigos, dissertações e teses, 30 deles analisam erros de 

cálculos e apenas 7 analisam erros conceituais. Cury (2013) apresenta uma 

classificação de 40 trabalhos relacionados com a análise de produções de 

estudantes de Matemática. As quatro operações ensinadas nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental têm sido objeto de estudo de muitos pesquisadores também 

enfocando o conceito de número e o sistema de numeração decimal, fatoração, 

simplificação, produtos notáveis e equações. Ainda que os pesquisadores tenham 

como objetivo entender os erros cometidos pelos alunos e descobrir as suas causas 

para as aproveitar como “ferramenta para a aprendizagem”, nos parece que a 

centralidade do cálculo não viabiliza o proposto. Perguntamos: Por que ocorreria 

essa centralidade? Vejamos o que dizem os pesquisadores que têm por objeto o 

erro na aprendizagem da Matemática. 

Para Ponte (1992) uma das concepções mais presentes entre os professores é 

a de que o cálculo é a parte mais substancial da Matemática, a mais acessível e 

fundamental. O mesmo autor acrescenta alguns fatores oriundos da prática docente, 

tais como: a valorização dos resultados finais e do treinamento para utilização de 

algoritmos, sem maiores preocupações com a justificação dos procedimentos. É 

necessário ponderar que os cálculos são importantes e não devem ser desprezados, 

porém, vincular a Matemática ao cálculo significa reduzi-la a um dos aspectos pouco 

significativos. Pois, este não requer capacidades especiais de raciocínio, já que 

pode ser executado por instrumentos auxiliares, como calculadoras e computadores. 

Mas, quando se reduz esta ciência a este aspecto, é factível que se priorize os erros 

de cálculo ao analisar as produções de seus alunos. 

Pela análise do que se reconhece ser o erro em Matemática parece que as 

razões ou argumentos que condensam e coordenam o quê os professores e 
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pesquisadores julgam ser a disciplina, ou seja, a sua representação social, é muito 

persuasiva. Não está em questão a veracidade desses discursos, mas seu caráter 

persuasivo, a sua capacidade de mobilizar pessoas para efetivarem o que 

proclamam. O estudo das representações dos professores de Matemática sobre o 

erro dos seus alunos possibilitará perceber suas experiências, comportamentos, 

crenças, opiniões, tal como são expressas por eles mesmos. 

Sabemos que toda investigação vai se construindo aos poucos, com apoio de 

pesquisadores que já trilharam os caminhos da pesquisa em temas correlatos. 

Assim, analisaremos no decorrer deste trabalho, três dissertações e uma tese para 

apreendermos, pelos discursos dos professores e pesquisadores, a maneira como 

eles lidam com os erros dos discentes, as suas crenças e representações acerca da 

Matemática. Nosso objetivo não é contrapor às pesquisas anteriores, mas as 

complementar, aprofundando a compreensão dos pesquisadores que se voltam ao 

ensino e à aprendizagem matemática, ressaltando o que elas têm em comum e 

buscando extrair conclusões para a nossa questão: Como as representações que 

os professores de Matemática têm dessa ciência interferem no modo como 

eles concebem os erros de seus alunos? 

Para responder esta questão, apresentamos no primeiro capítulo, uma breve 

retrospectiva das pesquisas sobre erros em Matemática, por meio de um histórico a 

respeito da origem das pesquisas sobre erros nos Estados Unidos, Rússia, França e 

no Brasil, até chegarmos as pesquisas recentes. No segundo capítulo discutimos os 

aspectos relativos a formação inicial e continuada docente; os avanços e 

retrocessos que impedem discussões que utilizem a metodologia dos erros como 

recurso para aprendizagem. No capítulo terceiro, abordamos a retórica e 

apresentamos ao leitor nossa metodologia de pesquisa, a análise retórica. No quarto 

capítulo, discutimos a prática pedagógica, as representações e as crenças dos 

professores de matemática. Aprofundamos o conceito de concepções, crenças e 

slogans. E assim chegamos às representações dos professores acerca da 

matemática. No capítulo quinto, apresentamos a análise retórica de três 

dissertações e uma tese, relacionando o discurso dos professores expostos 

naqueles trabalhos com os fatores apontados no relatório da Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM), em que muitos dos problemas enfrentados nos 

cursos de licenciatura no Brasil também são vivenciados pelos professores em suas 

práticas cotidianas. No capítulo sexto nosso percurso metodológico e nas 
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conclusões, a síntese dos resultados encontrados na análise das três dissertações e 

da tese. 

  



12 

 

1 OS ESTUDOS SOBRE ERROS EM MATEMÁTICA 

 

1.1 A origem das pesquisas sobre erros 

 

Os estudos sobre análise de erros tiveram em sua origem enfoques distintos 

dependendo dos pressupostos teóricos nas diversas épocas e locais em que foram 

desenvolvidos. Nos Estados Unidos, esses estudos eram orientados pelo 

comportamentalismo, enquanto na Alemanha, tiveram origem nas ideias da 

Psicologia Experimental, da Gestalt e da Psicanálise e, na Rússia, foram 

influenciadas pelas ideias marxistas diante de um cenário de mudanças na estrutura 

escolar. Cury (2013), em suas pesquisas, constata que a análise de erros é uma 

tendência em Educação Matemática desde o início do século XX, e considera os 

trabalhos desenvolvidos por Thorndike, nos Estados Unidos; Krusteskii, na Rússia; 

Brousseau, na França e posteriormente, a taxinomia do uso dos erros desenvolvida 

por Borasi, nos Estados Unidos os principais exemplos destas ideias percursoras. 

As proposições destes pesquisadores contribuem, ainda que com abordagens 

distintas, para o estudo de análises dos erros, por isso sumariamos as suas 

posições. 

Thorndike acreditava que o reforço dos vínculos e hábitos permitiriam ao aluno 

a realização correta dos cálculos. Em 1936, Thorndike fundamentou seus estudos 

nas dificuldades encontradas pelos alunos na resolução de problemas aritméticos e 

expôs a lei do exercício baseada na seguinte noção: “o uso fortifica e o desuso 

enfraquece as conexões mentais” (RESNICK, FORD, 1990 apud CURY, 2013, p. 

23). Apesar ter sido alvo de críticas por seus métodos se basearem em exercícios 

repetitivos, as suas proposições foram aproveitadas por muitos pesquisadores. 

Ainda hoje há uma grande quantidade de trabalhos que citam os estudos de 

Thorndike como fundamento das suas análises de erros para avaliarem as 

estratégias utilizadas pelos estudantes quando realizam as operações com cálculos 

aritméticos. Também os professores de matemática geralmente sustentam os seus 

argumentos recorrendo a lei de fixação do exercício pela repetição. 

Em 1945, Jacques Hadamard desenvolveu estudos sobre o inconsciente e a 

descoberta, o trabalho consciente, os diferentes tipos de mentes matemáticas e a 

intuição. Dentre estes trabalhos, destacamos os que se referem aos erros e aos 

processos de resolução de problemas. Ao sugerir quatro estágios da invenção: 
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preparação, incubação, iluminação e apresentação precisa do resultado, o autor 

questionou as dificuldades dos alunos em entender a ciência matemática. Segundo 

Hadamard, o professor ao ensinar preocupa-se mais em detalhar o argumento do 

que apresentar a síntese dos resultados ocasionando mais dificuldade no 

aprendizado. Entretanto, para Hadamard, nas resoluções de exercícios expostas 

pelos professores o erro não é admitido, uma vez que é necessário eliminar os 

erros, ao invés de aproveitá-los para entender suas dificuldades. “Eu faço muito 

mais [erros] do que meus estudantes; só que eu sempre os corrijo, de forma que 

nenhum traço deles permaneça no resultado final” (HADAMARD, 1945 apud CURY, 

2013, p. 27). Hadamard mostrou a importância da Psicologia para entender os 

processos de criação e descoberta na matemática e, consequentemente, deixou 

várias contribuições sobre os processos de aprendizagem. 

O psicólogo Krutetskii, em 1976, estabeleceu um novo caminho para as 

pesquisas a respeito da produção dos alunos ao enfatizar a importância de analisar 

o processo e não apenas o produto, como, por exemplo, o resultado final de um 

exercício ou a alternativa assinalada em um teste de múltipla escolha. Seu estudo 

prioriza a investigação das habilidades matemáticas dos estudantes utilizando uma 

metodologia que permite caracterizar a atividade mental dos alunos 

matematicamente eficientes em resolver problemas; criando procedimentos 

experimentais para investigar o talento matemático; esclarecendo as diferenças 

tipológicas na estrutura das habilidades e avaliar diferenças de idade nas 

manifestações das habilidades matemáticas dos estudantes. Krutetskii e seus 

colaboradores fizeram um trabalho amplo, abordando exercícios e problemas sobre 

conteúdos de Aritmética, Álgebra, Geometria e Lógica; pesquisaram grandes 

amostras de estudos ou casos únicos, além de se interessarem pela opinião de pais, 

professores e matemáticos. Deste trabalho Cury (2013) destaca o mais importante 

para análise de erros, a ênfase na observação detalhada da resolução, com o 

cuidado de registrar o pensamento em voz alta dos estudantes, questionando as 

suas respostas para verificar como pensavam ao solucionar os exercícios. Com 

efeito, as ideias deste pesquisador são muito relevantes para os estudos dos erros. 

Inspirado pela noção de obstáculo epistemológico desenvolvida por Bacherlard 

e na teoria de equilibração de Piaget, o pesquisador matemático Guy Brousseau 

desenvolve sua classificação de obstáculo e erros. Para Brousseau: 
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O erro é a expressão, ou a manifestação explícita, de um conjunto de 
concepções espontâneas, ou reconstruídas, que integradas em uma rede 
coerente de representações cognitivas, tornam-se obstáculos à aquisição e 
ao domínio de novos conceitos (BROUSSEAU, 1983 apud ALMOULOUD, 
2014, p. 132). 

 

De acordo com as ideias de Brousseau, os erros cometidos pelos alunos estão 

associados a um conhecimento (coerente ou pelo menos correto em uma 

determinada situação), mas que não se aplica ao contexto atual. Tomamos como 

exemplo um erro comum a muitos alunos do ensino fundamental e até mesmo entre 

os alunos do ensino médio:  

  

Ao efetuar este cálculo, o aluno utilizou a operação própria do conjunto dos 

números naturais e, assim, somou os numeradores (3+1) = 4 e os denominadores 

(5+4) = 9. Verifica-se que ao efetuar incorretamente a soma de frações, o aluno se 

baseou em um conhecimento anterior (adição no conjunto dos números naturais), na 

qual a operação utilizada é pertinente, mas não aplicável ao atual contexto, conjunto 

dos números racionais com o qual está operando. Segundo Brousseau, este tipo de 

erro não é devido ao acaso, ele se manifesta porque o aluno não consegue perceber 

que esta regra particular deve ser aplicada em um contexto particular; neste caso, o 

Conjunto dos Números Naturais, o que não pode ser generalizado para qualquer 

outro Conjunto. 

Os estudos de Brousseau são relevantes para análise de erro, pois 

acrescentam a ideia de um obstáculo que é um conhecimento, uma concepção, não 

necessariamente uma dificuldade ou falta de conhecimento. Esse obstáculo resiste 

às contradições com as quais ele é confrontado e ao estabelecimento de um novo 

conhecimento. Assim, para o aluno superar o erro por não se aplicar no contexto, 

não basta apresentar um novo conhecimento pertinente, é indispensável que o aluno 

verifique que uma resposta correta e universal exige um ponto de vista diferente. 

Para que este erro não persista, é preciso identificá-lo e analisá-lo, confrontando as 

suas ideias com o novo contexto, para assim incorporar a sua rejeição ao novo 

saber. 

Rafaela Borasi, pesquisadora italiana, nas últimas décadas do século XX, 

desenvolveu seus estudos definindo os erros como construtores do conhecimento. 

Seus trabalhos estão baseados nas seguintes questões: “o que aconteceria se 
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aceitássemos esse resultado? Em que circunstâncias tais resultados podem ser 

considerados correto?” (BORASI, 1996, p. 29 apud CURY, 2013, p. 37). Para Borasi 

a ênfase da avaliação dos estudantes deve estar no processo e não no produto. Há 

a possibilidade de que os erros cometidos possam ser discutidos e assim se 

tornarem fontes para novas aprendizagens. Sua principal contribuição para os 

estudos sobre análise dos erros é o que a autora chama de “taxionomia de uso dos 

erros como trampolins para a aprendizagem”, o que mostrou por meio de um quadro 

que resume das diversas formas de se trabalhar com análise de erros. 

Apresentamos abaixo sua última versão: 

 

Quadro 1: Nível de discurso matemático 

Objetivo da 

aprendizagem 

Realização de uma tarefa 

matemática específica 

Compreensão de algum 

conteúdo técnico-matemático 

Compreensão sobre a 

natureza da Matemática 

Remediação 

Análise de erros 

detectados, para 

compreender o que houve 

de errado e corrigir, de 

forma a realizar a tarefa 

com sucesso. 

Análise de erros detectados, 

para esclarecer más 

interpretações de um conteúdo 

técnico-matemático 

Análise de erros 

detectados, para 

esclarecer más 

interpretações sobre a 

natureza da Matemática ou 

de conteúdos específicos. 

Descoberta 

Uso construtivo de erros no 

processo de resolução de 

um novo problema ou 

tarefa; monitoramento do 

trabalho de alguém para 

identificar potenciais 

enganos. 

Uso construtivo de erros ao 

aprender novos conceitos, 

regras, tópicos e etc. 

Uso construtivo de erros 

ao aprender sobre a 

natureza da Matemática ou 

de algum conteúdo 

matemático. 

Pesquisa 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que geram 

pesquisas em novas 

direções e servem para 

desenvolver novas tarefas. 

Erros e resultados intrigantes 

motivam questões que podem 

levar a novas perspectivas 

sobre um conceito, regra ou 

tópico não contemplado no 

planejamento original. 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem levar 

a insights e perspectivas 

inesperadas sobre a 

natureza da Matemática ou 

de algum conteúdo 

matemático. 

Fonte: Borasi, 1996 apud Cury, 2013 
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Em suas experiências de uso dos erros Borasi destaca a importância das 

discussões que, segundo ela, não só permitiram o desenvolvimento de sua própria 

pesquisa sobre o uso dos erros, como também a utilização desses erros para o 

ensino de matemática. Suas ideias influenciaram muitos pesquisadores da 

atualidade e provocou reformas na matemática escolar nos Estados Unidos.  

Atualmente, autora mais citada e influente nos estudos acerca da análise de 

erros no Brasil é Helena Cury. Esta autora publicou livros, artigos e participou de 

eventos científicos nos últimos 30 anos. A autora argumenta que a análise de erros 

é uma abordagem de pesquisa e também uma metodologia de ensino. Como 

abordagem de pesquisa, tem fundamentos teóricos variados, objetivos distintos e 

amostras com estudantes de diferentes níveis de ensino; mas também pode ser 

empregada como metodologia de ensino, podendo ser utilizada em sala de aula com 

o objetivo de reduzir as dificuldades de aprendizagem dos alunos. Segundo Cury, as 

pesquisas sobre análise de erros devem fazer parte do processo de formação dos 

futuros professores de matemática e também da formação continuada dos atuais 

professores. Pois se os professores têm concepções negativas sobre o erro, não 

levarão seus alunos a aprender com eles e nem vencer o sentimento negativo que 

estes podem acarretar. Então, são necessárias discussões que promovam a 

reflexão sobre o estudo dos erros em congressos, conferências e grupos de 

estudos. Com o intuito de promover nos professores a visão de que o erro é fonte de 

novas descobertas e que este, pode ser transformado em um problema para que 

alunos (e professores) debruçados sobre ele, busquem soluções que promovam o 

aprendizado. Por meio de intervenções didáticas que desestabilizem as certezas dos 

alunos, Cury acredita que podemos levar o estudante a um questionamento das 

suas respostas e assim construir um conhecimento mais sólido. Contudo, autora 

pondera que, ainda que os pesquisadores e professores tenham como objetivo 

analisar os erros de seus alunos e compreendê-los para descobrir suas causas e 

utilizá-los como “ferramentas para a aprendizagem”, a maior dificuldade que estes 

enfrentam está relacionada à falta de atividades que motivem o aluno a modificar 

sua atitude frente aquele erro.  

Pela análise das ideias destes pesquisadores podemos constatar que os 

estudos sobre erros foram se complementando e solidificando a partir do 

aprofundamento dos estudos destes pesquisadores e sofrendo ajustes, ou 

inovações de acordo com as representações dos investigadores e os objetivos de 
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suas pesquisas. Apresentaremos a seguir alguns exemplos de pesquisas sobre 

análise de erros desenvolvidas nas últimas três décadas. Tais trabalhos serviram de 

fonte para a construção de nossa pesquisa e apresentam como este tema tem 

contribuído para reflexões na área de Educação Matemática. 

 

 

1.2 Pesquisas recentes 

  

Nas últimas três décadas a análise de erros cresceu de maneira significativa. 

Além de artigos, teses e dissertações, há livros, trabalhos realizados na internet que 

abordam o tema e também avaliam as produções realizadas pelos pesquisadores. 

Iremos relatar alguns dos trabalhos, produzidos neste período, os que utilizamos 

como referência. 

Cury (1994) busca analisar as relações entre as concepções de matemática 

dos professores acerca dos erros dos alunos e a forma como ensinam. Em sua 

pesquisa a autora constata um predomínio da visão absolutista 1 , em que a 

matemática é vista como uma ciência que tem verdades absolutas, com estruturas 

complexas, nas quais imperam a ordem e o rigor. Observa que, conforme essa 

perspectiva, os professores evitam os caminhos que possam levar seus alunos aos 

erros. Os estudos de Cury mostram que para os professores adotarem a 

metodologia de análise de erros em suas práticas são necessárias mudanças em 

suas concepções acerca da matemática. Para isso a autora sugere investimento na 

formação inicial e continuada de professores. 

Souza (2002) em: “Erros em Matemática: um diagnóstico com alunos de 6ª 

série do Ensino Fundamental” analisa os erros cometidos por alunos nas aulas de 

matemática e afirma que uma parcela significativa dos erros tem origem na atuação 

do professor em sala de aula e em sua concepção de erro. Pela observação das 

aulas, a pesquisadora constatou que as metodologias pedagógicas adotadas pelo 

professor entrevistado não privilegiam a discussão de ideias, nem o conhecimento 

                                                 

1
 Abordaremos melhor esta visão no capítulo 3 desta dissertação. 

2
 Embora o conteúdo de Equações do 1º grau pertença ao currículo do Ensino Fundamental, o autor 
desenvolve sua pesquisa no Ensino Médio por considerar bastante comum a existência de erros 
relativos a este conteúdo nos alunos deste segmento. 
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prévio do aluno. Os conteúdos são apresentados de maneira fragmentada e 

descontextualizada, seguindo um modelo que segundo ela prioriza a “fixação” de 

conceitos e procedimentos, por meio da realização de exercícios mecânicos. Souza 

considera que os erros são uma importante ferramenta para diagnosticar e identificar 

os obstáculos que estão presentes na aprendizagem dos alunos. Ao analisar os 

erros cometidos por alunos nas aulas observadas, a pesquisadora conclui sua 

pesquisa mostrando que, através do levantamento, diagnóstico e análise de erros 

dos alunos é possível tornar o erro um elemento articulador de novos saberes tanto 

para o professor quanto para o aluno. 

Em “Equação do 1º grau: métodos de resolução e análise de erros no Ensino 

Médio”,  Freitas (2002) expôs os aspectos relativos aos procedimentos de resolução 

de equação do 1º grau utilizados por alunos do 1º ano do Ensino Médio2. A análise 

dos erros dos alunos revelou uma forte influência da mecanização de técnicas 

associadas à utilização de frases redutoras como: “isolar o x”, “passe para o outro 

lado”. O estudo mostrou o quanto essas expressões utilizadas em sala de aula são 

vagas e ambíguas e que não contribuem para tornar o conhecimento deste tema 

significativo aos alunos. Ao analisar e propor reflexões sobre o porquê de os alunos 

errarem as resoluções dessas equações, Freitas pretende contribuir para superação 

das dificuldades na compreensão deste conteúdo. A pesquisa mostrou também a 

necessidade de estudos que desenvolvam essa temática. No entanto, podemos 

perceber qual representação de Freitas acerca do erro. Ele acredita que o erro 

precisa ser eliminado e não apresenta uma discussão a respeito do aproveitamento 

do erro como oportunidade de aprendizagem. 

Fontalva (2006) ao analisar os erros cometidos por alunos em inequações, 

parte da hipótese de que os erros cometidos por alunos são decorrentes do 

processo de ensino-aprendizagem, o qual privilegia técnicas de resoluções 

(algoritmos) em detrimento dos conceitos e propriedades matemáticas. Embora o 

pesquisador não tenha desenvolvido uma  reflexão a respeito dos erros dos 

exercícios contextualizados e situações problemas, o seu estudo contribui para a 

temática ao promover uma discussão a respeito do aspecto conceitual (conceitos, 

                                                 

2
 Embora o conteúdo de Equações do 1º grau pertença ao currículo do Ensino Fundamental, o autor 
desenvolve sua pesquisa no Ensino Médio por considerar bastante comum a existência de erros 
relativos a este conteúdo nos alunos deste segmento. 
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propriedades, princípios) e algorítmico (técnicas). Entretanto, pela análise da 

pesquisa, realizada no capítulo 5 desta dissertação, podemos constatar que 

Fontalva  considera que o erro é um elemento que precisa ser identificado e 

eliminado. 

A pesquisadora Berti, em 2007, promove um estudo cujo objetivo é investigar a 

compreensão que os alunos têm sobre seus próprios erros e as relações destes com 

o processo de ensino-aprendizagem. Esse estudo permite concluir que as respostas 

dos alunos promovem aprendizado e as dificuldades encontradas por eles derivam 

das condições do ensino que não favorecem a análise crítica dos resultados, a 

socialização entre os alunos e exploração de estratégias para a construção de 

conceitos e compreensão dos algoritmos. Berti destaca a “lista de exercícios”, 

atividade muito utilizada nas aulas para promover a “fixação” de conteúdos e que 

revela a concepção do reforço e treinamento. A pesquisa sinaliza a importância da 

continuidade de trabalhos que investiguem: os cursos de formação de professores; 

as diferentes estratégias metodológicas empregadas no tratamento ao erro e a 

concepções dos professores sobre os erros dos alunos. 

Pinheiro (2009) investigou como os professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental valorizam a produção matemática dos alunos, especificamente, como 

eles lidam com os erros cometidos pelos discentes. Pela análise da pesquisa, 

também realizada no capítulo 5 desta dissertação, podemos constatar a valorização 

dada aos resultados finais e a predominância do treinamento para utilização dos 

algoritmos, sem a justificação conceitual dos procedimentos. Os estudos apontam 

para a necessidade de revisão dos currículos da formação inicial de professores que 

deveriam promover reflexões sobre análise dos erros; o desenvolvimento de 

programas de formação continuada e a elaboração de materiais que permitam 

reflexões sobre a temática. 

Santos (2013) desenvolveu uma metanálise3 das pesquisas sobre erros em 

álgebra. O objetivo principal do estudo foi identificar e analisar, em nove 

investigações brasileiras sobre erros no ensino e aprendizagem de álgebra 

                                                 

3
 Santos considera o conceito de metanálise utilizado por Fiorentini e Lorenzato (2006): “é uma 
revisão sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma avaliação crítica das mesmas e/ou 
produzir novos resultados ou sínteses a partir do confronto desses estudos, transcendendo aqueles 
anteriormente obtidos”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 71 apud SANTOS, 2013, p. 39). 
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elementar, as relações que estes estabelecem com as concepções de ensino de 

álgebra; os tipos de erros cometidos pelos alunos e o modo dos pesquisadores 

lidarem com eles. Os resultados obtidos sugerem que os tipos de erros cometidos 

estão diretamente relacionados à concepção que o professor e pesquisador têm do 

ensino de álgebra. 

Cury, em 2012, desenvolve um artigo onde apresenta uma análise de conteúdo 

de 58 dissertações e uma tese relacionadas ao tema de erros, com o objetivo de 

responder à questão: “o que querem os investigadores que pesquisam erros, 

dificuldades, obstáculos ou desempenho nas produções escritas em Educação 

Matemática”? Cury mostrou que os estudos sobre erros ainda não chegaram em um 

nível de teorização que possa ser aproveitado por outros pesquisadores da área e 

que leve à construção de novos conhecimentos. A autora acredita que uma maior 

divulgação em periódicos ou eventos nacionais e internacionais possam mostrar a 

contribuição dessa temática na área de educação matemática. 

Procurando atender o demandado por Cury (2012) Ramos e Curi4 publicam, 

em 2013, um artigo em que apresentam um mapeamento de artigos para responder: 

“o que querem os investigadores que pesquisam dificuldades, erros e obstáculos 

nos periódicos em educação matemática e quais os referenciais teóricos citados por 

eles”. Ramos e Curi mostraram que há carência de artigos em que o pesquisador se 

propõe a fazer um estudo aprofundado sobre o modo como os erros são 

considerados por professores e alunos, a maioria deles tem por objetivo investigar 

os erros cometidos pelos alunos. Ramos e Curi também salientam que falta 

divulgação dos trabalhos realizados nos níveis de ensino médio e de pós-graduação, 

pois a maioria foi desenvolvido nos níveis fundamental e superior. 

No livro “Análise de erros o que podemos aprender com as respostas dos 

alunos”, publicado em 2013, a autora Helena Cury reconhece a dificuldade de se 

discutir com os alunos os erros diagnosticados em avaliações. Apresenta um 

histórico das pesquisas sobre erros no Brasil, como também no exterior. Cury 

sugere o uso dos erros em sala de aula, comentando exemplos trabalhados por 

outros investigadores. A pesquisadora aponta que falta discussões sobre erros em 

                                                 

4
 Aqui nos referimos a Edda Curi doutora em Educação Matemática, coordenadora e docente do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Cruzeiro do Sul 
– São Paulo – SP. 
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cursos de formação de professores e sugere reflexões sobre os erros em eventos, 

congressos, oficinas e cursos de formação docente (inicial e continuada) com o 

objetivo de gerar novas produções sobre o tema. 
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2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

2.1 Uma breve discussão acerca da formação 

 

Compreendemos a formação docente ou desenvolvimento do professor, como 

um movimento de atualização, crescimento profissional e pessoal do educador, que 

começa com sua formação inicial (acadêmica) e estende-se ao longo de sua vida 

profissional. É um processo contínuo de aprendizado; tanto no que se refere ao 

conteúdo específico de sua disciplina, quanto às ideias e representações presentes 

em sua prática escolar. Para Guimarães (2004), o conceito de formação docente 

ainda continua associado à formação inicial, à tradição acadêmica em que se 

prioriza o domínio dos conhecimentos disciplinares e das técnicas para transmiti-los 

e a formação continuada, percebida como uma atualização das informações e 

conceitos recebidos na formação inicial (também conhecidos como cursos de 

reciclagem ou capacitação profissional), nos quais são transmitidos técnicas, 

conhecimentos, informações ou disciplinas consideradas importantes para o 

professor, para o pleno domínio do conteúdo disciplinar ou da didática. Outros 

autores, como Ponte (1998), definiram esse processo como um movimento de 

“dentro para fora”, no qual o professor ou o futuro professor se desenvolve enquanto 

pessoa e profissional; ou ainda, Hargreaves (1998), define como percurso pelo qual 

o professor “torna-se sujeito de aprendizagem”, destacando-se não só conhecimento 

e aspectos cognitivos, mas também a afetividade e as relações que constituem a 

individualidade de cada professor. 

 Junto como estes pesquisadores, consideramos a formação docente como um 

processo pessoal, permanente, contínuo que envolve uma rede de etapas e 

instâncias formativas. Esta formação deve capacitar o docente para os desafios de 

sua profissão, preparando-o para atuar na realidade e objetivando melhorar suas 

práticas pedagógicas. Neste sentido, as pesquisadoras André e Pesce (2012) 

consideram: 

 

A docência é uma atividade complexa e desafiadora, o que exige do 
professor uma constante disposição para aprender, inovar, questionar e 
investigar sobre como e por que ensinar. Numa sociedade de constantes 
mudanças e infinitas incertezas, as exigências para o exercício da docência 
têm sido cada vez maiores, ocasionando a avaliação do modelo dos cursos 
de formação de professores e do perfil do profissional que se pretende 
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formar. Uma das possibilidades tem sido a formação do professor reflexivo 
e pesquisador. (ANDRÉ; PESCE, 2012, p. 40). 

 

Para atender os desafios da sociedade atual Nóvoa (1992) sugere que 

precisamos romper com a visão dicotômica entre conhecimento específico, e o 

conhecimento aplicado, entre a teoria e a prática, entre os saberes e os métodos. No 

entanto, esta dicotomia ainda está presente em muitos cursos de licenciatura; na 

falta de interlocução entre as disciplinas específicas e as pedagógicas. A atuação 

docente é pautada no entendimento de um modelo lógico, infalível de 

procedimentos, regulado a partir de premissas preestabelecidas por agentes 

externos ao cotidiano da escola. Assim, o professor torna-se um mero reprodutor do 

conhecimento que adquiriu, não sendo capaz de refletir, aprender e também inovar 

no aprendizado de suas vivências cotidianas. Contrariando essa ótica, André e 

Pesce (2012) acreditam: 

 

[que] a formação de professor pesquisador representa uma possibilidade 
para que o professor tome consciência da necessidade de analisar sua 
prática, compreendendo suas inter-relações com as condições educacionais 
e sociais, e encontrando caminhos para desenvolver os saberes próprios da 
docência. (ANDRÉ; PESCE, 2012, p. 41). 

 

No ano de 2002, os cursos de licenciatura em Matemática passaram por uma 

reformulação para se adequar às Diretrizes Curriculares5. Para fomentar os debates 

sobre a formação inicial de professores desta disciplina a Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática (SBEM) passou a promover Seminários Nacionais e Fóruns 

Nacionais e Estaduais. Em 2003 a SBEM publicou o documento “Subsídios para a 

discussão de propostas para os cursos de licenciatura em Matemática: uma 

contribuição da Sociedade Brasileira de Educação Matemática”. Este documento 

apresentou uma síntese das discussões realizadas nos Fóruns estaduais realizados 

no mesmo ano, revelando que muitos dos problemas dos cursos de licenciatura em 

Matemática se devem a alguns fatores. Os quais mencionamos a seguir: 

 

1º) O predomínio da visão da Matemática como uma disciplina neutra, 
objetiva, abstrata, sem relação com o contexto sociocultural em que ela é 
produzida, praticada e significada. 

                                                 

5
 Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, bacharelado e licenciatura, do 
parecer CNE/CES 1302/2001. 
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2º) Ausência de discussões e dos dados de pesquisas da área de Educação 
Matemática nos cursos. As disciplinas Prática de Ensino e Estágio 
Supervisionado são oferecidas geralmente na parte final dos cursos, 
realizadas de forma burocrática e pouco reflexivas, não permitindo 
articulação entre a teoria e a prática, contribuindo de forma pouco eficaz na 
formação profissional dos alunos. 

 
3º) A concepção de professor como expositor oral de conteúdos 
matemáticos veiculados pelos livros didáticos. 

 
4º) A concepção de aprendizagem com um processo que envolve 
meramente a atenção, a memorização, a fixação de conteúdos através da 
repetição de exercícios mecânicos. 

 
5º) A concepção de aluno como agente passivo e individual no processo de 
aprendizagem. 
 
6º) A crença de que as ideias prévias dos alunos constituem erros que 
devem ser eliminados. 
 
7º) A avaliação como resultado da relação direta entre o que aluno 
demonstra ter aprendido nas provas e o conhecimento matemático que 
possui. 
 
8º) A predominância nos aspectos instrumentais e procedimentais da 
Matemática, procurando tornar os alunos hábeis no manejo mecânico dos 
algoritmos. 
 
9º) A ênfase nos exercícios e problemas em detrimento de situações 
problemas e investigações matemáticas. 
 
10º) A desarticulação entre conhecimento matemático e os conhecimentos 
pedagógicos. 

(SBEM, 2002, p.5)  

 

Podemos concluir que estas dificuldades elencadas no relatório da SBEM para 

os cursos de licenciatura em Matemática interferem diretamente nas práticas e nas 

representações dos professores nos dias atuais. Fazendo uma reflexão sobre essas 

questões podemos inferir que, apesar de o relatório ter sido construído há mais de 

uma década, ainda faltam discussões nos cursos de licenciatura acerca do 

mencionado e suas consequências no cotidiano escolar. Bem sabemos que os 

alunos tendem a reproduzir a prática de seus professores. Pesquisas como de Ponte 

(1992) e Borges (2004) mostram que há uma diferença significativa entre as 

concepções dos professores sobre a Matemática e o seu discurso frente à 

comunidade Matemática e frente a seus próprios alunos. Ainda que os professores 

concordem com as mudanças apontadas para o ensino dessa ciência, eles não 

conseguem, na sua prática optar por posturas diferentes daquelas adquiridas ao 

longo do tempo. Por isso, faz-se necessário investir na formação destes 
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profissionais. Pois, para Gatti (2009), os professores se desenvolvem 

profissionalmente tanto em sua formação inicial quanto nas experiências docentes, 

em um processo que envolve: 

 

[...] uma integração de modos de agir e pensar; implicando num saber que 
inclui a mobilização de conhecimentos e métodos de trabalho, como 
também a mobilização de intenções, valores individuais e grupais, da 
cultura da escola que inclui confrontar ideias, crenças, práticas, no contexto 
do agir cotidiano, com seus alunos colegas e gestores na busca de melhor 
formar as crianças e jovens e a si mesmos. (GATTI, 2009, p. 98). 

 

Blanco (2003) fez algumas considerações sobre os conhecimentos desejáveis 

ao professor de matemática. Segundo aquela pesquisadora o professor deve 

conhecer a matemática sendo capaz de compreender seus conceitos, estratégias e 

processos; como também articulá-los com outras áreas do saber; verificar as 

relações entre a matemática como ciência e a matemática escolar e suas 

interferências no currículo; e assim, ser capaz de potencializar e ampliar estratégias 

de ensino aprendizagem. Para isto, a autora propõe para os cursos de formação 

além dos conteúdos específicos, a introdução de temas como resolução de 

problemas e raciocínio matemático. Concordamos com Blanco, pois conhecer 

conteúdos é necessário, é parte fundamental. Porém, apenas o domínio de 

conteúdo não é condição suficiente para ensinar. Ensinar exige planejamento, 

empenho, conhecimento do processo de ensino aprendizagem e utilização/domínio 

de diferentes metodologias de ensino. Nesta perspectiva, as instituições de 

formação de professores necessitam refletir acerca de qual perfil de professor de 

matemática que pretende formar, definindo os conteúdos necessários a essa 

formação. Incentivar à pesquisa, prover conhecimentos na área de tecnologia da 

informação e uso de matérias didáticos. Desenvolver nos futuros e atuais 

professores reflexões sobre novas metodologias, e segundo Nóvoa (1992, p. 27) 

promover: “práticas de formação continuada que privilegiam o coletivo, para valorizar 

os saberes de experiências e contribuem para a emancipação profissional, ao 

contrário das orientadas no individualismo, que favorecem seu isolamento e 

reforçam a imagem de professor transmissor”. 

Finalmente, reforçamos a importância do domínio dos conhecimentos 

específicos articulados com os saberes pedagógicos, uma vez que a ruptura destes 

fatores promove também desarticulação da prática profissional. 
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2.2 A Formação Inicial dos Professores de Matemática no Brasil 

 

Os primeiros cursos de formação de professores no Brasil foram criados, em 

1934, na Universidade de São Paulo (USP). Até a década de 70, as licenciaturas 

eram oferecidas na Faculdade de Filosofia, e os primeiros docentes dos cursos de 

Matemática, em sua maioria, eram engenheiros. Os mestres tinham que ser 

aproveitados dos cursos já existentes, a Academia Militar e a Escola Politécnica, 

esta formadora de engenheiros e bacharéis em ciências Físicas e Matemáticas, já 

que não havia cursos de licenciatura desta ciência no Brasil. “Esses pioneiros, com 

sólida bagagem de conhecimentos na área, mas em geral, sem formação 

pedagógica específica, valorizavam extremamente o conteúdo matemático em 

detrimento dos métodos de ensino” (CURY, 2001, p. 12). Segundo Pimenta (1992), 

entre os anos 30 e 60, a formação de professores no Brasil era baseada no modelo 

da educação tradicional: no qual a principal função do professor era a de planejar 

aulas em que os conteúdos transmitidos aos alunos pudessem ser assimilados. O 

modelo tradicional de formação de professores era o da racionalidade técnica, que 

se resume pela ênfase dos conteúdos científicos da área, seguidos do ensino das 

disciplinas pedagógicas e por último, o estágio supervisionado. Etapa pela qual o 

futuro docente verifica na prática os conhecimentos das disciplinas de conteúdo 

específico e pedagógicos aprendidos durante a graduação. 

A partir da reforma universitária de 1968, criada pela lei 5.540/68, os cursos de 

Licenciatura em Matemática começaram a se desenvolver nos Institutos e 

Departamentos de Matemática, responsabilizando-se pelas disciplinas de conteúdo 

específico, enquanto as disciplinas pedagógicas ficaram sob a responsabilidade dos 

Departamentos de Educação. Permanecendo assim, a dicotomia entre as disciplinas 

de conteúdo específicos e as de cunho pedagógico. Segundo Pereira (2005), 

embora no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, esteja prevista uma 

articulação entre teoria e prática, os problemas da dicotomia permanecem os 

mesmos. Pesquisas como as de Fiorentini (1994), Pires (2003), Campos (2005) 

indicaram que tal desarticulação tem sido um dos desafios a serem enfrentados 

pelos programas de formação de professores. Atualmente, mesmo após sucessivas 

mudanças nos cursos de Licenciatura em Matemática, por determinação do 

Ministério da Educação ou das Instituições de Ensino Superior, ainda 

permanecemos em uma estrutura que privilegia as disciplinas de conhecimento 
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específico nos primeiros anos do curso, nos últimos semestres são introduzidas as 

disciplinas pedagógicas e prática de ensino. 

O estágio supervisionado, oferecido nas disciplinas de prática de ensino, na 

maioria das universidades, serve apenas para o aluno cumprir as horas previstas 

pela legislação. Eles não contribuem de forma efetiva para a formação dos futuros 

professores. Na ocasião em que os alunos de licenciatura retornam à faculdade e 

apresentam o relatório do estágio a seus professores, não há nenhuma reflexão 

sobre sua vivência. Eles apenas os entregam aos seus professores como 

comprovação do cumprimento de suas horas nas escolas de ensino fundamental e 

médio. Não discordamos na ênfase dada as disciplinas matemáticas, mas na 

desarticulação entre estas disciplinas e as de cunhos pedagógico. Pois esta visão 

compartimentada dos saberes, gera nos alunos uma impressão de que os 

conteúdos destas disciplinas não estão relacionados entre si, dificultando aos futuros 

mestres perceber as ligações entre conteúdos e métodos. Outro ponto importante a 

ser observado é que a grande maioria dos professores responsáveis pela formação 

docente, em sua grande maioria, apenas reproduzem conteúdo. Suas aulas são 

baseadas repetição do que já está posto nos livros-texto. Não estimulam o futuro 

professor à reflexão, nem à crítica e muito menos a produzir conhecimento. Demo 

(1999) faz duras críticas a esta postura profissional: 

 

[...] (a) grande maioria dos professores não faz o essencial que os define. 
Apenas dão aulas, copiadas, repassadas como cópia, recebidas pelo aluno 
como cópia da cópia. Não se justifica tempo integral ou dedicação exclusiva 
só para ensinar. É falsa a desculpa de que se necessita de tempo 
considerável para preparar aula, porque preparar aula só pode significar 
incorporá-la na pesquisa. Quem tem atitude de pesquisa está em constante 

estado de preparação. (DEMO, 1999, p. 135). 

 

Acreditamos, assim como Demo, que os conteúdos devem ser ensinados a 

partir dos problemas pelos quais o docente pesquisa, sugerindo soluções sobre os 

conhecimentos que utiliza na área da matemática. Dessa maneira, o futuro professor 

estará aprendendo não só o conhecimento matemático, com a postura de 

pesquisador; mas estará também aprendendo a produzir conhecimento. A 

necessidade de adaptação destes professores, responsáveis pela formação 

docente, às novas ferramentas computacionais é outro aspecto relevante. Kenski 

(1996) discute muito bem a contradição que queremos revelar: 
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[…] mudaram os papéis do professor nessa nova sociedade tecnológica em 
que estamos vivendo. Tradicionalmente, a escola (e a Universidade, com 
maior razão) era o "1ócus privilegiado do saber" e o professor era o detentor 
do conhecimento. O processo de comunicação baseava-se na transmissão 
de ideias, fatos, regras e raciocínios. Os alunos copiavam as informações 
recebidas, transformando tudo em texto escrito, anotando as palavras 
proferidas pelo professor, descrevendo as experiências realizadas, os 
gráficos plotados, etc. Mas os estudantes, inseridos nessa nova sociedade 
em que os meios de comunicação de massa imperam absolutos, têm outras 
percepções para cores, imagens, sons. [...] o professor, fora da sala de 
aula, está recebendo as mesmas influências dessa nova realidade, mas, em 
sala de aula, muitas vezes age como se negasse a existência de outras 
possibilidades para a comunicação. (KENSKI, 1996, p. 131). 

 

As discussões sobre o uso de tecnologias em sala de aula, e como estas 

podem auxiliar nas dificuldades de aprendizagem, como também reflexões sobre o 

uso de softwares e suas limitações didáticas são conteúdos relevantes para os 

futuros professores. Segundo Cury (2003), com as exigências atuais para o ingresso 

e permanência nas universidades, os docentes são incentivados a cursar mestrado 

e doutorados em suas áreas específicas. Desta maneira, a maioria dos professores 

que leciona nos cursos de Licenciatura em Matemática, são mestres e doutores nas 

áreas de Matemática Pura e Aplicada, salvo algumas exceções, que possuem títulos 

em Educação ou Educação Matemática. Em decorrência disso, os modelos para os 

futuros licenciados tornam-se os professores de Cálculo, Álgebra, Geometria 

Descritiva e outras disciplinas da área. Entretanto, a prática desses professores está 

baseada na valorização excessiva dos conteúdos matemáticos, lecionam como se 

estivessem dando aulas para bacharéis em matemática; utilizando práticas 

pedagógicas tradicionais e metodologias ultrapassadas, estes profissionais não 

consideram que estão lecionando em cursos de formação de professores. Além 

disso, os cursos de mestrado e doutorado não costumam oferecer disciplinas nas 

áreas de Ensino e Psicologia da Educação, o que não permitem aos futuros 

docentes um conhecimento mais abrangente do processo de ensino aprendizagem. 

Diante do exposto, nos questionamos, é possível que estes profissionais sejam 

responsáveis pela formação de professores? 

Outro aspecto importante abordado por Cury (2003) está na falta de 

oportunidade que os futuros licenciados têm de conhecerem novas tendências na 

área de Educação, Psicologia Cognitiva, Avaliação, contribuindo para a reprodução 

do ciclo vicioso: o recém-licenciado repetirá em sua prática, as práticas pedagógicas 

de seus professores. O contato com estas novas tendências poderia ser feito 
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através de incentivo à participação em congressos, conferências como também 

pelas discussões em sala de aula. Voltando-me para minha experiência pessoal, 

licenciada há 12 anos, não me recordo de ter sido incentiva a frequentar tais eventos 

e não tive oportunidade de discutir, em nenhuma aula na graduação, metodologias 

inovadoras, práticas docentes e modelos de avaliação. Neste cenário, torna-se difícil 

ao futuro licenciado conhecer metodologias que permitam discussões e reflexões 

acerca do erro. As universidades poderiam promover discussões sobre as 

representações e ensino de Matemática veiculadas nos cursos de formação e na 

sociedade, propiciar discussões sobre os problemas de ensino da educação básica 

tais como: dificuldade de aprendizagem, educação de jovens e adultos, práticas 

educativas, cotidiano escolar, avaliação, entre outras. Mesmo com o crescimento 

das pesquisas sobre análise de erros, esse assunto está longe de chegar na maioria 

dos cursos de licenciatura em matemática no Brasil. A análise dos erros não está 

presente nas avaliações dos futuros licenciados, assim como a avaliação sobre a 

ótica do “erro como trampolim para aprendizagem” não está presente na prática dos 

docentes universitários. 

Nosso objetivo, ao expor tais considerações acerca da formação inicial docente 

é contribuir para reflexões sobre os cursos de licenciatura em matemática no país. 

Almejando que eles possam reformular seus currículos e promover em seu corpo 

docente adaptações condizentes a atualidade. Gostaríamos também de sinalizar 

para a necessidade de uma maior divulgação dos conteúdos de pesquisas sobre 

análise dos erros em cursos de formação inicial e continuada de professores 

brasileiros. 

 

 

2.3 A Formação Continuada 

 

A partir das décadas de 80 e 90, no Brasil, a formação continuada passou a ser 

discutida e defendida não mais como um processo de atualização, reciclagem ou um 

complemento à formação inicial, cuja função era suprir suas deficiências; mas, como 

um processo dialógico entre a teoria e a prática docente. Nessa perspectiva, as 

pesquisas sobre a formação continuada dos professores ganharam novos rumos. Os 

pesquisadores começaram a rejeitar a visão de formação como treinamento, cursos, 

seminários e palestras e passaram a valorizar a necessidade de “formar 
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profissionais de maneira crítica, dinâmica e reflexiva”. O conceito de professor-

reflexivo, proposto por Schön (2000); os saberes da experiência defendidos por 

Tardif (2000); e a formação do professor pesquisador discutida pelos pesquisadores 

(LUDKE, 2001; NÓVOA, 1992; ANDRÉ, 2006) são propostas epistemológicas que 

estão no centro das discussões acerca da formação continuada na atualidade. 

Entretanto, um fator bastante criticado pelos professores se refere à maneira 

pela qual se desenvolvem as elaborações de propostas destes cursos de formação. 

Estas, muitas vezes, não levam em consideração a opinião dos docentes, excluindo-

os das decisões importantes acerca do seu aperfeiçoamento. As crenças na 

impossibilidade de participar efetivamente do processo, só têm contribuído para 

gerar conflitos e tensões entre os educadores e as instituições de ensino e gerar 

uma baixa adesão dos docentes aos cursos de formação continuada. Nunes (2000) 

elencou as principais características negativas dos cursos de formação continuada, 

também constatadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), em 1999 

 

- Cada nova política, projeto ou programa parte da “estaca zero”, 
desconsiderando a experiência e o conhecimento já acumulados; 

 
- Não são consideradas outras dimensões do exercício profissional, como o 
contexto institucional onde ele ocorre, condições de trabalho, recursos 
disponíveis, carreira, salário: a formação é tomada isoladamente; 
- É tida como apropriada fundamentalmente para professores, e não para os 
demais profissionais da educação: supervisores, diretores, assessores, 
técnicos do sistema educativo e formadores em geral; 

 
- Não se organiza a partir de uma avaliação diagnostica das reais 
necessidades e dificuldades pedagógicas dos professores; 

 
- Destina-se a corrigir erros e a destacar debilidades da pratica pedagógica, 
sem estimular os aspectos positivos e ressaltar a importância dos avanços 
já conquistados; 

 
- Não dispõe de instrumentos eficazes de avaliação do alcance das ações 
desenvolvidas; 

 
- Organiza-se para professores individualmente, e não para a equipe 
pedagógica da escola ou a instituição escolar como um todo; 

 
- Realiza-se fora do local de trabalho, e não na escola, lugar privilegiado de 
formação em serviço. 
-  É assistemática, pontual, limitada no tempo e não integra um sistema de 
formação permanente; 

 
- Utiliza dispositivos de motivação “externa”, pontuação, progressão na 
carreira, certificados, que são importantes, mas não podem “estar no lugar” 
do compromisso, pessoal e institucional, com o desenvolvimento 
profissional permanente, a melhoria do ensino, a própria aprendizagem e a 
dos alunos. (BRASIL, 1999, p. 43-44 apud NUNES, 2000, p. 71). 
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Essas características sinalizadas pelo MEC, há quase duas décadas, 

permanecem atuais; o que nos impulsiona a pensar medidas que atenuem ou 

eliminem os problemas levantados. Precisamos refletir sobre os cursos de formação 

continuada com o objetivo de superar essas dificuldades e assim, promover um 

efetivo engajamento dos docentes nos cursos de formação. Segundo Saveli (2001), 

o grande desafio dos docentes responsáveis pelo processo de formação continuada 

é estabelecer um trabalho de intervenção que interfira naquilo que os professores 

pensam e fazem. E sugere o investimento na história de vida desses professores 

como alternativa para atingir este objetivo. Assim, o conceito de formação 

continuada é ampliado, colocando o professor no comando dos seus projetos 

individuais e coletivos. Pois, conforme Oliveira (2003) o curso de formação 

continuada deve atender as preferências e necessidades de professores com 

origens profissionais e inclinações variadas. 

Outro desafio para os pesquisadores nas últimas décadas, acerca da formação 

de professores de matemática é a inserção de discussões que promovam a 

articulação entre o conhecimento específico da matemática e o conhecimento 

pedagógico. Pois, segundo Roldão (2007) para o professor não é suficiente apenas 

dominar o “saber curricular”, sendo preciso também saber interligá-lo com o “saber 

pedagógico”. Também para Alfaro (2011): 

 

Um problema visível que acontece com o professor de Matemática, é que 
muitos imaginam que para ser professor da disciplina basta saber a matéria; 
dominar os conteúdos. A relação de dependência com os métodos de 
ensino dos conteúdos não é percebida, cuja falta de percepção interfere na 
continuidade de sua formação e, consequentemente, em uma melhor 
qualidade de ensino em Matemática. (ALFARO, 2011, p. 26). 

 

Frequentar cursos, seminários e palestras apesar de favorecer não garante ao 

professor modificações em sua prática, nem altera as suas representações acerca 

da matemática. É preciso que o professor esteja comprometido com seu processo 

de formação. A formação continuada não é capaz de solucionar todos os problemas 

educacionais, mas se tiver embasada em ações coletivas, e na participação docente 

possibilitará melhorias na qualidade de trabalho do professor. Do mesmo modo, os 

eventos, cursos, metodologias devem ter como objetivo a ação e reflexão crítica a 

fim de garantir o desenvolvimento profissional individual e coletivo dos docentes. De 
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fato, como abordamos no capítulo 2.1 deste estudo, diante do cenário em que se 

encontra a formação inicial e a formação continuada dos professores de matemática 

no Brasil se pode concluir as razoes que impedem as discussões a respeito dos 

erros. Apesar do desenvolvimento das pesquisas acerca dos erros na aprendizagem 

de matemática, estas não são tratadas na formação de professores. A razão disso 

parece estar relacionada tanto ao desconhecimento do tema quanto ao fato de 

alguns professores terem representações negativas sobre o erro. Assim, se não 

aceitam sua ocorrência como poderão propor discussões que visam torná-los 

“trampolins de aprendizagem? Parece que tal razão é complementar e em uma 

relação de interdependência. Pois, é provável: (1) que os professores desconheçam 

o tema, e ao conhecerem, possam aderir a metodologia dos erros em suas práticas; 

bem como (2) os professores conhecem o tema, mas suas representações 

negativas acerca do erro, os impedem de aderir esta prática. 

Com as considerações feitas acerca da formação docente procuramos mostrar 

quão complexas são as questões que envolvem o desenvolvimento profissional dos 

professores de matemática no Brasil. Ao levantarmos os problemas e desafios desta 

temática almejamos contribuir para discussões que buscam promover qualidade no 

ensino e aprendizagem desta disciplina. 

 

  

  



33 

 

3 A RETÓRICA 

 

3.1 O Conceito 

 

Retórica é uma palavra de origem grega cujo termo rhetorikê significa a arte de 

falar bem, argumentar, de conseguir transmitir ideias de maneira clara e com 

convicção. A retórica representa a formulação de um pensamento através da fala e 

por isso, depende da capacidade mental do orador e da sua disposição para 

argumentar. Entretanto, há uma diferença significativa entre retórica e 

argumentação. Segundo Mazzotti (2008), alguns pesquisadores consideram a 

retórica como a arte do engano, da mentira, dos demagogos e a argumentação, a 

arte que busca a verdade cujo nome próprio é dialética (MAZZOTTI, 2008, p. 6). O 

mesmo autor expõe que esta dissociação foi instituída por Platão, ao afirmar que a 

retórica é a arte do engano praticada pelos sofistas e a dialética, a arte da verdade, 

própria dos filósofos. Aristóteles, ao contrário de Platão, definiu a dialética como a 

contraparte da retórica, sendo ambas complementares. O silogismo como um 

procedimento de pensamento próprio nas situações sociais. Para Aristóteles, o 

silogismo é a forma usual de argumentar, em que pela simples disposição de dois 

termos se alcança uma conclusão. Mazzotti (2008) esclareceu o significado de 

silogismo segundo Aristóteles: 

 

O silogismo é a forma usual de argumentar em que dois termos postos 
juntos resultam em um terceiro, conclusão. O sujeito da proposição é o 
conjunto das qualidades ou atributos que se diz serem próprias do sujeito 
na situação em que se afirma ou nega aquele conjunto. Os dois termos do 
silogismo são designados pelo nome premissa (ou princípio). A primeira 
premissa é dita maior, a segunda, menor ou termo médio. Diz-se que a 
premissa menor é o termo médio tanto por estar entre a maior e a 
conclusão. (MAZZOTTI, 2008, p. 7). 

 

Nosso objetivo não é expor a doutrina do silogismo aristotélico, entretanto, 

apresentaremos um modelo que nos permitirá exemplificar essa forma de raciocinar: 

 

(1) Se todo aluno inteligente gosta de matemática. (Afirmativa Universal: todo) 

(2) Pedro é inteligente. (Afirmativa Particular: é inteligente) 

(3) Então, Pedro gosta de matemática. 
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Pelas afirmativas (1) e (2) podemos concluir a (3). A afirmativa (1) utiliza o 

quantificador universal (todo), a afirmativa (2) refere-se ao caso particular: aluno 

inteligente, logo, o predicado da afirmativa (1) é generalizado e transferido para a 

afirmativa (3), a conclusão. Assim, definimos o silogismo, uma forma geral do 

pensamento, que foi identificada por Aristóteles. 

No entanto, se argumentar é pensar, que diferenças podemos estabelecer 

entre a argumentação e a retórica? Mazzotti (2008) apresenta um resumo didático 

para essa questão. Para ele, a situação dialética (ou argumentação) tem como 

objetivo estabelecer a verdade ou a plausibilidade das proposições para se constituir 

um raciocínio sem contradições e incompatibilidades. Para isto, é necessário que os 

envolvidos na situação dialética tenham o mesmo conhecimento do assunto e sigam 

regras de um diálogo regulamentado. A situação dialética envolve pelo menos duas 

pessoas, ou uma pessoa argumentando e contra argumentando consigo mesma, por 

um tempo indeterminado. Por outro lado, na situação retórica, o orador argumenta a 

fim de aconselhar o auditório a tomar uma decisão. Nesta situação, o orador fala 

para um público amplo e utiliza das paixões (páthos) do auditório para conduzi-lo de 

um estado ou disposição que adira ao que ele (orador) propõe. Na situação dialética, 

as falácias (ou enganos argumentativos) não são permitidas, enquanto na situação 

retórica, este recurso pode ser admitido pelo auditório e o orador que o utilizou será 

bem-sucedido. Perelman, em O Império Retórico estabelece uma diferenciação 

entre argumentação e demonstração. Esta última está ligada a lógica formal e a 

primeira, busca identificar o âmbito de aplicação que a demonstração não consegue 

explicar. Os domínios práticos (como por exemplo à vida moral) por não terem uma 

fundação na certeza e na evidência, são excluídos do âmbito da racionalidade. 

Assim, Perelman considera que a nova retórica tem por objeto: 

 

[…] o estudo do discurso não-demonstrativo, a análise dos raciocínios que 
não se limitam a inferências formalmente corretas, a cálculos mais ou 
menos mecanizados, a teoria da argumentação concebida como uma nova 
retórica (ou uma nova dialética) cobre todo o campo do discurso que visa 
convencer ou persuadir, seja qual for o auditório a que se dirige e a matéria 
a que se refere (PERELMAN, 1993 apud MAZZOTTI, 2008, p. 15). 

 

Sintetizando, o que diferencia a argumentação e a retórica é a maneira de 

evitar uma polêmica em torno da dialética, que em nossos dias, é substituída pelo 

nome “argumentação”. Assim, a argumentação é baseada nos silogismos lógicos e a 
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retórica, além dos silogismos, recorre a figuras argumentativas como comparações 

(metáforas e metonímias) e falácias.        

 

 

3.2 A Análise Retórica 

 

O estudo sobre o discurso está relacionado às áreas das ciências humanas e 

sociais, mas especificamente à Linguística, cujo objeto de estudo é a linguagem e 

suas mais variadas formas de uso. Entretanto, por volta dos anos 70, a psicologia 

educacional começou a se interessar pelo discurso ao perceber que a aprendizagem 

acontece também com base em textos e nas formas de elocução dos professores. 

Por considerarmos a proximidade que a análise do discurso tem com a Linguística e 

à Psicologia, entendemos que há possibilidades da análise se direcionar sob 

perspectivas diferentes. Dentre as várias correntes que analisam e estudam o 

discurso, destacam-se a escola americana, cujo fundamento de suas teorias está na 

psicologia, na antropologia e na sociologia; e da escola francesa, cujo método 

estruturalista está a serviço da linguística. Segundo Pinto (2006), essas escolas 

apesar de terem posições diferentes a respeito da análise do discurso essas 

consideram relevantes o contexto sociocultural, pois nele que se torna possível 

captar o sentido dos textos apreendidos na linguagem. 

Mesmo compreendendo que através do texto e locução que podemos entender 

e captar as estratégias de interpretação e as marcas ideológicas do discurso, é 

necessário diferenciarmos texto de discurso. O texto é o conteúdo da comunicação, 

a expressão da linguagem e o discurso revela as intenções que estão presentes no 

texto. Neste sentindo, para analisarmos os discursos presentes nos textos é 

importante atentarmos para o que está implícito, aquilo que só é possível captar ao 

contextualizarmos o discurso e aproximá-lo do discurso ideológico o qual está 

inserido. Segundo Pinto (2006), o interesse pelos estudos retóricos cresce 

continuamente nos dias atuais. O autor ressalta que a palavra nunca foi tão 

explorada e manipulada como atualmente, e cita os discursos políticos, sermões 

religiosos e os noticiários da impressa como exemplos. O reconhecimento deste fato 

permite-nos pensar as relações que a retórica tem com a análise de discurso. 

Os esquemas argumentativos implícitos estão presentes constantemente em 

toda comunicação. Sem eles, é impossível se comunicar. Eles provocam, em alguns 
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casos, o riso, o ridículo ou constrangimento. Na vida cotidiana utilizamos diversos 

implícitos em nossos discursos, não sendo necessário explicitá-los. No entanto, se 

estes anunciados ou não, estão presentes nos discursos, faz-se necessário 

explicitá-los por meio da análise retórica e expor os esquemas que instituem seus 

significados. A análise retórica, segundo Mazzotti (2008, p. 29): “pode ser 

apreendida por meio das habituais técnicas capituladas pela lógica, as quais 

permitem identificar os erros e enganos argumentativos, bem como as da retórica, 

que permitem apreender as razões de um discurso ser persuasivo para certos 

auditórios”. É preciso identificar os opositores, ao analisar discursos. Segundo este 

mesmo autor, este procedimento é útil para apreendermos melhor os argumentos 

centrais quanto para explicitar os significados das figuras ou esquemas feitos pelos 

oradores/autores. 

Os enganos argumentativos ou falácias amparam-se em argumentos implícitos 

que o orador e seu auditório consideram acordados, ou seja, estão postos, não são 

discutíveis. Uma falácia é um argumento inconsistente, sem fundamento, falho na 

tentativa de provar, com eficácia, o que alega, embora pareçam convincentes para 

grande parte do auditório. Assim, se o auditório admite uma falácia, essa adesão 

tem por base as representações do auditório exploradas pelo orador. Os argumentos 

falaciosos podem ser, em muitos casos, difícil de ser identificados. Por isso, é 

importante conhecê-los para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação ou 

ao analisarmos o discurso alheio. Ressaltamos também que o fato de se cometer 

uma falácia não invalida toda a argumentação, esta invalida apenas o argumento 

imediato no qual ela ocorre, podendo haver validade nos outros argumentos. Por 

exemplo, na argumentação: 

 

Pedro é rico porque: 

(1) estuda em colégio de rico e 

(2) possui muitos bens valiosos, propriedades e riquezas. 

 

Neste exemplo, podemos comprovar o fato de Pedro ser rico pela premissa (2), 

a premissa (1) deve ser descartada como falaciosa, mas a argumentação não foi 

totalmente invalidada, pois Pedro pode ser pobre e estudar em colégio de rico, pois 

obteve uma bolsa de estudos. É uma inferência generalizadora, hiperbólica, que 

desconhece as características da situação. Uma argumentação pode incorrer em 
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mais de um tipo de falácia. Assim, se uma conclusão não é consequência das 

premissas, o argumento é inválido e estamos diante de uma falácia. 

Para Mazzotti (2008) também é preciso “identificar as figuras de pensamento 

que coordenam e condensam um discurso é necessário para o apreender”. Assim 

como as falácias, as metáforas e metonímias estão presentes em nossos discursos. 

Identificá-las e entender as relações que estas estabelecem no interior do discurso é 

fundamental para análise discursiva.   

Os esquemas de pensamento que estabelecem os significados dos 

argumentos utilizam a comparação como recurso. A comparação é muito utilizada 

para dar significado às coisas, para representar a realidade. Assim, a comparação 

feita em um foro diverso em gênero ou espécie, é uma metáfora; mas se a 

comparação se faz entre noções de mesmo gênero ou espécie, temos uma 

metonímia. Nos exemplos, podemos verificar a diferença entre essas duas figuras 

de linguagem: 

 

“Este aluno é um vulcão”. A comparação feita entre espécies diferentes, 

aluno/vulcão revela as características que desejamos atribuir ao aluno: explosivo, 

impetuoso ou que pode oferecer um perigo eminente. (Metáfora) 

 

“A sala aplaudiu o aluno”. Bem sabemos que não foi a sala quem aplaudiu o 

aluno, mas todos os alunos presentes na sala. Como a comparação foi feita entre 

palavras de mesma espécie, a palavra “sala” pode ser substituída pela expressão 

“todos os alunos”. (Metonímia) .   

 

A análise retórica examina os procedimentos persuasivos, a relação retórica 

que ocorre entre o orador (éthos, por representar o caráter do grupo), o auditório 

(páthos, que sofre a ação do orador e julga o que lhe é apresentado) e o lógos (o 

discurso). Segundo Mazzotti (2008) “não há orador sem auditório, o discurso nunca 

está no vazio social, todos os membros da relação estão presentes, mesmo quando 

assim não apareça”. Podemos avaliar a eficácia do discurso e se as técnicas 

utilizadas pelo orador foram eficazes ou não, pela adesão do auditório. As principais 

técnicas são as metáforas, metonímias e a dissociação de noção. Ao fazer a análise 

retórica do discurso, o analista deve expor essas técnicas a fim de melhor examinar 

os procedimentos persuasivos. 
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Os procedimentos de dissociação são, segundo Perelman, técnicas de ruptura 

que objetivam dissociar, separar os elementos considerados como um todo. Na 

dissociação de noções a comparação é antecedida pela operação de divisão de uma 

noção habitualmente considerada unitária. Neste caso, quem separa o termo afirma 

que o primeiro carece das qualidades que se encontram no segundo, o qual é 

considerado como desejável, preferível. A seguir, apresentamos um exemplo de 

dissociação de noção presente na argumentação: 

 

Muitos exercícios e atividades diversas fazem o aluno entender melhor. 

 

Termo 1: aluno que não pratica exercícios, não fixa conteúdo, portanto não aprende. 

Termo 2: aluno que pratica exercícios, fixa o conteúdo e assim, aprende. 

 

Esta argumentação apresenta uma dissociação de noção em que o termo 1 

carece das características necessárias e desejáveis ao termo 2. Segundo esta 

argumentação o ideal, o preferível para que um aluno aprenda o conteúdo é a 

prática de exercícios. 

Os esquemas argumentativos ditos “lugares dos preferíveis” foram 

reorganizados por Perelman e Olbrechts–Tyteca “são esquemas argumentativos 

utilizados para estabelecer acordos entre os membros de um grupo acerca do que 

se considera ser o real desejável”. (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996 apud 

MAZZOTTI, 2008, p. 59). Os esquemas fundados no esquema do preferível 

estabelecem uma hierarquia entre os valores 6 , originando incompatibilidades. 

Segundo o autor, quando se trata de valores a questão não é, como nas 

matemáticas e nas ciências positivas descobrir a verdade, mas estabelecer o que é 

preferível. Para isto, não são necessárias deduções e induções corretas, mas todo 

gênero de argumentos que objetivam ganhar a adesão do auditório às teses que lhe 

são apresentadas. O objetivo do orador quando argumenta no âmbito dos valores é 

suscitar no auditório adesão às teses que ele defende. Essas teses podem incidir 

sobre o real, e serem fatos ou verdades ou sobre o preferível e serem valores, 

                                                 

6
 Entendemos valores como o conjunto de características de uma pessoa ou grupo, que determinam 
a maneira como esta pessoa ou grupo se comporta ou interage com os outros indivíduos e com o 
ambiente.  
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hierarquias ou lugares do preferível. Os valores estabelecem uma ruptura da 

igualdade entre as coisas hierarquizando-as. Os lugares do preferível, segundo 

Aristóteles, são lugares comuns, que estabelecem o que vale mais em todo e 

qualquer domínio, e os lugares específicos, que determinam o que é preferível nos 

lugares específicos. Como foi dito, os argumentos fundados nos esquemas do 

preferível, estabelecem uma hierarquia ente os desejáveis, originando 

incompatibilidades. Entretanto, devemos esclarecer a diferença entre contradição e 

incompatibilidades. Mazzotti (2008) elucida essa diferença: 

 

A incompatibilidade refere-se a situações em que desejáveis antagônicos 
não podem ser simultaneamente aplicados, logo é preciso escolher: Essa 
escolha é prática, condicionada pela situação social e tem validade 
episódica. A contradição ocorre quando duas qualidades ou atributos 
contrários são imputados ao sujeito de um enunciado, sendo preciso decidir 

qual deles é pertinente, o que é próprio da situação dialética. (MAZZOTTI, 
2008, p. 62). 

 

Podemos observar que na contradição a escolha está condicionada ao que é 

pertinente, enquanto na incompatibilidade é preciso escolher e essa escolha está 

condicionada pela situação social pelo que é preferível ao grupo. 

Pela análise retórica podemos compreender os esquemas utilizados para 

persuadir. Os mais utilizados são as metáforas, metonímias e dissociação de 

noções. Em que os lugares dos preferíveis estabelecidos pela dissociação de 

noções e condicionados pelas figuras de pensamento servem para verificarmos os 

acordos acerca do que os grupos julgam desejáveis, por isso se mostram 

importantes nos estudos das Representações Sociais. Buscaremos apresentar, nos 

próximos capítulos desta dissertação, como estes esquemas podem revelar as 

representações que os professores têm acerca dos erros dos seus alunos. Teremos 

por finalidade também apreender o que se denomina “contexto retórico”, que 

envolve aqueles três termos: o orador, o auditório e o discurso e assim, pela 

verificação da descrição dos discursos, buscar compreender as representações 

acerca da matemática. 
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4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA, CONCEPÇÕES, CRENÇAS E ATITUDES DOS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

 

4.1 O Conceito de concepções, crenças e slogans 

 

De todas as atribuições do professor, a mais nobre é ensinar. Todo professor 

dedica-se a ensinar. Este ato, entretanto, pressupõe razões e propósitos, que muitas 

vezes não tão claros e explícitos; mas estes sempre orientam as opções e decisões 

que tomamos em nossa prática de ensino. Nesta perspectiva, o estudo das 

concepções dos professores revela-se como o estudo do pensamento ou do 

conhecimento do professor. Segundo Guimarães (2010), atualmente, há um 

aumento do número de pesquisas sobre o conhecimento dos professores. Estes 

estudos revelam a importância de se conhecer e compreender os vários aspectos do 

pensamento e do saber docente, assim como as relações desses aspectos com sua 

atuação profissional. Segundo este autor, por detrás desse interesse, está a 

convicção de que aquilo que o professor pensa pode influenciar significativamente 

naquilo que ele faz. 

Para Thompson (1992), o termo concepção engloba o conjunto de crenças, 

significados, conceitos, proposições, regras, imagens mentais, preferências e 

noções que caracterizam o modo como uma pessoa se orienta no mundo, suas 

expectativas e predisposição para agir, sendo incorporada por meio de um processo 

por vezes denominado de transmissão cultural. A autora distinguiu os termos crença 

e conhecimento segundo duas dimensões: o grau de convicção e o grau de 

consensualidade com que estão estabelecidos. Assim, podemos ter crenças com 

diferentes graus de convicção enquanto o conhecimento não admite variabilidade. 

As crenças podem não ser consensuais, enquanto o conhecimento exige 

consensualidade. A autora estabelece que os sistemas de crenças são “estruturas 

mentais dinâmicas permeáveis susceptíveis de mudança com a experiência e que 

sua relação com a prática é uma relação dialética e não uma simples relação de 

causa e efeito” (GUIMARÃES, 2010, p. 95 apud THOMPSON, 1992, p. 140). Nossas 

concepções ou representações nos servem como filtro que nos permitem enxergar a 

realidade. Por elas, interpretamos e damos sentido às situações com que nos 

defrontamos no cotidiano; por meio delas, nos relacionamos em sociedade.  
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Alguns autores como Rokeach (1976) e Guimarães (2010) distinguiram os 

sistemas de crenças em atitudes e valores de acordo como se agrupam e 

organizam, e o modo como influenciam a pessoa diante de um objeto ou situação. 

Considerando atitude como: “uma organização de crenças relativamente duradoura 

em torno de um objeto ou situação, predispondo uma pessoa a responder de um 

modo preferencial [a esse objeto ou situação]” (ROKEACH, 1976 apud 

GUIMARÃES, 2010, p. 93). No entanto, os valores, para este mesmo autor, “são 

tipos de crenças muito centrais, isto é, fortemente enraizadas na pessoa e que 

orientam, do ponto de vista avaliativo, o seu comportamento” (ROKEACH, 1976 

apud GUIMARÃES, 2010, p. 93). Nesta perspectiva, o estudo das representações 

dos professores nos permitirá uma melhor compreensão do que sustentam os 

discursos, as crenças desses sujeitos acerca de suas práticas pedagógicas. 

Possibilitará perceber suas experiências, comportamentos; analisar o quanto suas 

atitudes7 influenciam a forma como ensinam e identificar quais as crenças centrais 

organizam o fazer educativo. 

Optamos também por estudar a Teoria das Representações Sociais por 

permitir uma investigação com base em crenças, valores, símbolos funcionando 

como um bom instrumento de compreensão da realidade e que contribui para a 

reflexão de práticas pedagógicas cristalizadas. Como Moscovici (2003, p. 50), 

consideramos que as Representações Sociais são fenômenos específicos de um 

determinado grupo social que particularmente, tem um modo de compreender e de 

se comunicar, um modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum. As 

Representações Sociais resultam da interação entre sujeito e sistema, ou seja, seu 

entorno social. Elas estudam indivíduos como sujeitos que pensam de forma 

autônoma, enquanto questionam a realidade, buscam soluções e refletem sobre ela. 

Finalmente, buscaremos conceituar o termo slogan. Este termo é muito 

utilizado nos discursos pedagógicos. Olivier Reboul denominou slogan como: “Uma 

fórmula chocante, impactante, expressa-se em jogos de palavras, rimas, metáforas, 

hipérboles, alusões, argumentos extremamente condensados. Não informa, impacta 

para agir na direção desejada” (REBOUL, 1984 apud MAZZOTTI, 2008, p. 77).   

                                                 

7
 Este termo está sendo utilizado como uma organização de crenças relativamente duradoura em 
torno de um objeto ou situação, predispondo uma pessoa a responder de um modo preferencial [a 
esse objeto ou situação], conforme Rokeach. 
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Abordaremos o slogan por considerar que as representações docentes estão 

repletas de slogans e que todo slogan carrega uma concepção. Segundo Mazzotti 

(2008): “É preciso perguntar acerca de seus significados para expor sua 

multiplicidade, bem como a causa que defende” (MAZZOTTI, 2008, p. 79). O mesmo 

autor nos apresentou alguns dos slogans presentes nos discursos pedagógicos: 

Educação para a cidadania ou Educação cidadã, Educação não é mercadoria, 

Aprender a aprender, mas podemos mencionar outros como: Educar para a vida, 

Tudo é matemática, Matemática se aprende pelo dedo. 

O slogan é polêmico, se opõe a uma ideia, revela uma norma de conduta, uma 

representação social. No slogan de que a Matemática se aprende pelo dedo está 

presente a ideia de que para aprender matemática é necessária muita prática de 

exercícios. Por detrás dessa representação estão as ideias de Aristóteles8 de que o 

aprendizado não é inato, que o homem é uma tabula rasa. Assim, precisamos “fixar” 

nos alunos os conteúdos matemáticos através da repetição de exercícios. Ao 

analisar os discursos dos professores de matemática precisamos nos atentar aos 

slogans, às palavras impactantes que muito revelam acerca das crenças, atitudes, 

concepções, como também as representações sociais deste grupo docente. 

 

 

4.2 Os professores e suas representações acerca da Matemática 

 

Os estudos das representações dos docentes têm-se revelado como 

instrumento completar no entendimento da prática dos professores. Seu objetivo é 

contribuir para melhoria do ensino e para formação profissional. Por ser um estudo 

do conhecimento que o professor tem acerca de sua ação cotidiana, por meio dele, 

podemos verificar o quanto este conhecimento influencia o exercício da profissão. 

No ensino de matemática, as pesquisas sobre concepções iniciaram-se por volta 

dos anos oitenta. Pesquisadores como Thompson (1982), Canavarro (1993) e 

Guimarães (2010) mostraram a importância de se investigar as concepções da 

matemática e as de seu ensino, para de melhor compreender como a atuação do 

professor, os juízos que faz, as opções e decisões que toma interferem em sua 

                                                 

8
 Iremos explorar melhor as ideias de Aristóteles no capítulo 4.2 desta dissertação. 
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prática escolar. Martins (2012) ao fazer um apanhado dos estudos acerca das 

concepções nas pesquisas em Didática e Educação Matemática ressaltou que tais 

estudos não são consensuais. Ele enfatiza que cada pesquisador nomeia as 

concepções de maneira diferente, o que torna difícil as comparar. Essas 

denominações decorrem das observações dos pesquisadores a respeito das 

práticas dos professores, das instituições escolares e do que se diz ser o imaginário 

social. Ainda assim, verifica-se que os pesquisadores têm um ponto comum: as 

concepções independentes da nomenclatura, determinariam ou condicionariam as 

práticas escolares, bem como são alteradas por elas. 

Segundo alguns pesquisadores, como Thompson (1997), Guimarães (1988), 

Carvalho (1989), Cury (1994) e Silva (1993), concepções influenciam a prática do 

professor; no entanto, Canavarro (1993), Ponte (1992), Menezes (1995), Cunha 

(2000), Roseira (2010) acreditam que as concepções dos professores influenciam a 

ação na sala de aula, do mesmo modo que a ação influência suas concepções. 

Considerando assim, uma relação dialética e indissociável entre essas duas 

dimensões.  Como no esquema: 

 

Figura 1: Relação Concepções e Prática Docente 
Fonte: Martins 2012, p. 47 

 

Segundo Martins (2012), o caminho pode ser entendido, metaforicamente, 

como de mesma direção simbolizando a importância dos estudos de concepções 

independentemente dos sentidos; e possui sentidos diferentes, representando as 

posições distintas entre a relação concepção e prática docente. Assim, como 

Martins, também entendemos que esta relação é bastante complexa; o duplo sentido 

representado no esquema, torna claro o significado dialético desta relação. Para 

Ponte (1992, p. 1): 

 

As concepções formam-se num processo simultaneamente individual (como 
resultado da elaboração sobre a nossa experiência) e social (como 
resultado do confronto das nossas elaborações com as dos outros). Assim, 
as nossas concepções sobre a Matemática são influenciadas pelas 
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experiências que nos habituamos a reconhecer como tal e também pelas 
representações sociais dominantes. A matemática é um assunto acerca do 
qual é difícil não ter concepções. É uma ciência muito antiga, que faz parte 
do conjunto obrigatório durante largos anos de escolaridade e tem sido 
chamada a um importante papel de seleção social. Possui, por tudo isso, 

uma imagem forte, suscitando medos e admirações. (PONTE, 1992, p. 1). 

 

Bem como afirma Ponte, sobre a matemática é difícil não ter concepções, 

assim é justificável o fato de os pesquisadores caracterizarem estas concepções de 

formas distintas. Entretanto, ao analisarmos o que se diz das concepções 

verificamos que se complementam e, em alguns casos, compartilham um mesmo 

ponto de vista. Evidenciaremos melhor essas semelhanças e diferenças ao 

apresentamos um conjunto de tipologias de concepções dos professores acerca da 

natureza da matemática presente em algumas pesquisas. Para isso, utilizaremos 

como referencial os estudos feitos por Martins (2012) e Ponte (1992). Esses dois 

autores fizeram um apanhado histórico das concepções acerca da matemática ao 

longo do tempo. Ao relatarmos tais concepções, buscaremos fazer também uma 

análise das ideias que norteiam suas classificações. Skemp (1978) utilizou duas 

classificações para as concepções: 

 

Concepção Matemática Instrumental – na acepção de a matemática ser 
formada por um conjunto de indicações determinadas e bem definidas, 
numa sequência, que ao ser seguida passo a passo permite a realização 
das tarefas matemáticas; 

 
Concepção Matemática Relacional – nesse caso se efetiva a apropriação 
de estruturas conceituais, os professores realizarão vários planos com vista 
à realização das tarefas matemáticas. Para a realização de uma mesma 
tarefa, muitas possibilidades podem ser exploradas. (MARTINS, 2012, 
p.50). 

 

A classificação de Skemp se sustenta em uma dissociação da noção de 

Matemática. Nesta dissociação a Matemática Instrumental é o termo I por carecer 

das propriedades ou qualidades superiores desejáveis presentes no termo II, a 

Matemática Relacional. No termo I, a matemática como um conjunto de regras bem 

definidas, que devem ser seguidas passo a passo (algoritmo) se contrapõe à 

matemática entendida por suas estruturas conceituais, (termo II). Skemp 

estabeleceu uma hierarquia entre as duas concepções ao classificar a concepção 

instrumental como uma mecânica, repetitiva, portanto, inferior e a concepção 

relacional como superior. Nesta última, para realização de uma tarefa não é 

necessário seguir um caminho único, uma vez que há muitas possibilidades a serem 
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exploradas. Nesta classificação, Skemp definiu a Matemática Relacional como 

preferível, desejável 9 . Copes (1979), ao comentar sobre as concepções da 

matemática, instituiu a seguinte classificação: 

 

Concepção Absolutista: em que a Matemática é vista como uma coleção 
de fatos cuja veracidade pode ser comprovada no mundo dos objetos 
físicos. Essa concepção é muito antiga teria surgido entre os Egípcios. 

 
Concepção Multiplista: nesta se acredita que os conteúdos matemáticos 
não precisam ser observáveis em fenômenos físicos. Admite-se a 
coexistência de sistemas matemáticos diferentes, os quais podem se 
contradizer. O advento das geometrias não euclidianas coincidiu com o 
advento dessa concepção. 

 
Concepção Relativista: esta surgiu quando se deixou de tentar provar a 
consistência lógica dos diferentes sistemas não euclidianos e se passou a 
aceitar a sua coexistência, assumindo que todos os sistemas são 
igualmente válidos. 

 
Concepção Dinâmica da Matemática: se caracteriza pela adesão de a 
matemática ser um domínio em evolução, sujeito a revisões e conduzido 
pelos problemas conceituais. (MARTINS, 2012, p.51). 
 

 

Na classificação de Copes há uma incompatibilidade entre duas ideias: a 

exatidão da matemática (sua infalibilidade) e a constante evolução, admitindo-se a 

coexistência de sistemas matemáticos diferentes que podem se contradizer. Martins 

(2012) ratificou essa incompatibilidade ao afirmar que Copes as classifica partir de 

duas correntes antagônicas: as concepções estáticas da Matemática (verdade 

absoluta que não se contradiz) e as dinâmicas (considerando seu aspecto falível e 

em constante evolução). Os nomes das classes também servem como slogans: 

opõem à concepção anterior, com significados polissêmicos e causam impacto. 

Thompson, em 1984, classificou as concepções segundo as seguintes vertentes: 

 

Concepção Absolutista: a matemática é baseada em fundamentos 
universais e absolutos. 

 
Concepção Falibilista: a matemática se desenvolve através de 
conjecturas, de provas, refutações e incertezas. (MARTINS, 2012, p.53). 

 

                                                 

9
 Estes termos são originados da Retórica e referem-se a esquemas argumentativos, cujos termos 
“lugares dos preferíveis” foram reorganizados por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996 [1958]). 



46 

 

Thompson condensou as ideias de Copes em duas categorias: concepção 

absolutista (verdade absoluta que não se contradiz) e a concepção falibilista 

(considerando seu aspecto falível e em constante evolução).  

Ernest apresentou três concepções acerca da matemática: 

 

Concepção baseada na Resolução de Problemas: em que a matemática 
é um campo humano de conhecimentos em contínua expansão e invenção. 
Segundo essa concepção a matemática não é vista como um produto 
acabado. 

 
Concepção Platônica: segundo essa concepção a matemática é 
descoberta, não é criada. É um produto imutável, é um corpo de 
conhecimentos estáticos. 

 
Concepção Instrumentalista: nesse caso a matemática é uma caixa de 
ferramentas, onde se acumulam fatos, regras e habilidades que serão 
usados pelos artesãos capacitados na procura de alguma justificação que 
lhes é externa. (MARTINS, 2012, p.51). 

 

Ernest não apresentou uma classificação muito diferente dos demais 

pesquisadores. Sua classificação revela a mesma incompatibilidade presente nas 

classificações de Copes e Thompson. O que diferencia sua classificação das demais 

é o uso da metáfora “caixa de ferramentas” utilizada na concepção instrumentalista. 

Ao empregar esta metáfora, o pesquisador compara o conhecimento matemático a 

uma caixa de ferramentas, na qual as regras e habilidades foram armazenadas por 

artesãos (professores) capacitados. 

Em 1992, Ponte destacou cinco concepções: 

 

O cálculo é a parte mais substancial da Matemática, a mais acessível e 
fundamental: a qual reduz a matemática a um dos seus aspectos mais 
pobres e de menor valor formativo por não requerer capacidades especiais 
de raciocínio.  

   
Matemática consiste essencialmente na demonstração de proposições 
a partir de sistemas de axiomas mais ou menos arbitrários: essa 
concepção considera exclusivamente o processo dedutivo. 

 
Matemática seria o domínio do rigor absoluto, da perfeição total: assim 
não há lugar para erros, dúvidas, hesitações e incertezas na matemática. 

 
Quanto mais autossuficiente, “pura” e abstrata, melhor seria a 
Matemática escolar: neste caso não considera o contexto histórico social. 
Nada de novo nem de minimamente interessante ou criativo pode ser 
feito na Matemática, a não ser pelos “gênios”: valorizando as 
investigações e as descobertas de pessoas “normais”, mas assumindo que 
a inteligência é restrita. (MARTINS, 2012, p.49). 
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Em sua classificação Ponte sintetizou todas as concepções apresentadas 

pelos demais. A concepção de que o cálculo é a parte mais substancial da 

matemática está presente na concepção platônica. A concepção do rigor absoluto, 

perfeição total, ciência pura e abstrata está presente na visão absolutista. E a 

concepção de que só os gênios são capazes de acessar o conhecimento 

interessante e criativo, já estava presente na concepção platônica. Entretanto, 

Pontes fez um aprofundamento dessas ideias e constatou que essas concepções 

estão presentes no imaginário e nas práticas dos professores. 

Para Baraldi (1999) e Machado (2009) as concepções podem ser divididas em 

quatro: 

 

Concepção pitagórica: baseada na filosofia de Pitágoras, para quem  
saber matemática é suficiente saber contar e fazer cálculos. (BARALDI, 
1999, p. 86). 
  
Concepção platônica: baseia-se na filosofia de Platão fundamentada na 
existência de dois mundos o sensível (caracterizado pelos objetos) e o 
mundo das ideias (das verdades absolutas e imutáveis). Segundo essa 
concepção, será mais competente quem recordou as ideias puras que 
contemplou antes do nascimento. (BARALDI, 1999, p. 86). 

 
Concepção absolutista: segundo as concepções absolutistas, o 
conhecimento matemático é entendido como o portador das “verdadeiras” e 
representante do único domínio de conhecimento genuíno, adjacente à 
lógica e às afirmações aceitas como virtuosas mais significados termos. 
Portanto, as verdades são absolutas, confundindo a pesquisa Matemática 
com a pesquisa da verdade. (BARALDI, 1999, p. 86) 

 

Baraldi (1999) caracterizou três linhas distintas da concepção absolutista: 

 

O Logicismo – originou-se, por volta de 1884, com o filósofo matemático 
Frege e posteriormente com Bertrand Russel. Esta concepção pretende 
mostrar que a matemática pode reduzir-se à Lógica. Suas ideias podem ser 
resumidas em duas proposições: (1) todo conceito matemático pode ser 
definido em termos de conceitos lógicos; (2) os enunciados matemáticos 
verdadeiros podem ser demonstrados a partir de princípios lógicos.  

 
O Formalismo – iniciou-se, por volta de 1910, com David Hilbert, que 
concebe a matemática como um sistema estritamente formal, constituído de 
teorias formais, seguidos de axiomas, regras de inferência e teoremas, 
livres de contradições. (BARALDI, 1999, p. 86). 

 

Os logicistas e os formalistas são, por vezes confundidos porque, segundo 

Cury, ambos formalizaram os vários ramos da matemática. No entanto, podemos 

verificar a diferença entre essas duas concepções pela citação: 
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Os logicistas desejavam usar uma tal formalização para mostrar que o ramo 
da matemática em estudo pertencia à lógica; os formalistas desejavam usá-
la para demonstrar matematicamente que aquele ramo está isento de 
contradições. (SNAPPER, 1984, apud CURY, 1994, p. 56).  
 
O Intuicionismo – iniciou-se, por volta de 1908, com Brouwer. Segundo 
essa concepção a matemática é uma construção de entes abstratos. Cabe 
ao matemático, através da sua intuição, reduzir o caráter abstrato a uma 
linguagem secundária. (SNAPPER, 1984, apud CURY, 1994, p. 56). 

  
Concepção falibilista: segundo esta concepção, a matemática progride 
mediante incessante aperfeiçoamento, por críticas e refutações feitas por 
outros matemáticos, à luz de novas teorias, ou aprimoradas segundo novos 
padrões de rigor. (SNAPPER, 1984, apud CURY, 1994, p. 56). 

  

Seguindo essa perspectiva: 

 

O conhecimento matemático não pode ser separado do conhecimento 
empírico, da física e das outras crenças. Desse modo, a Matemática está 
inserida na história e prática humana e, portanto, não pode ser separada de 
ciências humanas e sociais ou de considerações culturais, em geral. 
(BARALDI, 1999, p. 89) 

 

Baraldi apresentou também em sua classificação uma dissociação de noção, 

onde o termo I é a visão absolutista. Carecendo assim dos valores necessários ao 

termo II, a concepção falibilista. 

Assim pela análise desses estudos verificamos que os argumentos utilizados 

pelos pesquisadores Skemp (1978), Copes (1979), Thompson (1984), Ernest (1988), 

Ponte (1992), Baraldi (1999) e Martins (2012) são fundados nos esquemas do 

preferível. Todos apresentam uma tipologia das concepções matemáticas 

estabelecendo uma hierarquia entre o que é valioso ou desejável e, com isso, 

avaliam os discursos e as práticas dos professores, entrevistados em suas 

pesquisas, norteados por essas balizas. 

Cury (1994) ao fazer considerações a respeito das teorias que influenciaram e 

influenciam o ensino de matemática afirma: 

 

Inúmeros filósofos e matemáticos têm-se posicionado sobre questões 
relativas à natureza da matemática. Essas opiniões moldaram a nossa 
cultura e foram transmitidas, geração após geração, de forma que os 
professores de Matemática recebem suas influências durante a sua 

formação e, às vezes, misturam-nas acriticamente. (CURY, 1994, p. 40). 

 

Iremos expor adiante um resumo das ideias dos principais filósofos que 

influenciaram, e ainda influenciam, as representações acerca da matemática. 
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Acreditamos, assim como Cury (1994, p. 41-61) que muito do que se representa e 

se imagina a respeito desta ciência está intimamente ligado às ideias destes 

pensadores. 

 

 

As ideias de Platão 

 

Cury fez um quadro resumo que sintetiza as ideias de Platão. A partir dele, a 

autora fez uma analogia: a matemática simboliza a passagem entre o mundo 

sensível e o mundo inteligível. Ou seja, como no mito da caverna, o homem vê 

apenas as sombras da realidade e só atinge à essência através da razão, só os 

eleitos alcançarão a essência do saber matemático. E acrescenta, em Platão 

podemos perceber o “germe da seleção pela matemática”. A expressão utilizada por 

Cury revela uma das dicotomias presentes na Ciência Matemática. Um exemplo está 

na separação entre a Matemática Pura e a Aplicada 10 . Há, por partes dos 

matemáticos, uma tendência a supervalorizar o ramo da Matemática Pura 

considerada como uma matemática “estética”, em detrimento da Matemática 

aplicada. No texto: 

 

Coloquemos, pois, como lei para aqueles que entre nós estão destinados a 
ocupar os primeiros postos, que se apliquem na ciência do cálculo, que a 
estudem, não superficialmente, mas até que, por meio da pura inteligência, 
tenham chegado a conhecer a essência dos números; não para fazer que 
esta ciência sirva, como fazem os mercadores e negociantes, para as 
vendas e compras, mas para aplica-las às necessidades da guerra e facilitar 
à alma a caminho que deve levá-la desde a espera das coisas perecíveis à 
contemplação da verdade e do ser. (PLATÃO, 1984, p. 559 apud CURY, 
1996, p. 44). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 Matemática pura é a ciência propriamente dita. Não está aplicada a uma determinada área do 
conhecimento. Matemática aplicada é um ramo da matemática que trata da aplicação do 
conhecimento matemático a outras áreas do conhecimento. 
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Quadro 2: As ideias de Platão 

CIÊNCIA OPINIÃO 

RAZÃO 

(DIALÉTICA) 
IDEIAS CRENÇA CONJECTURA 

CONHECIMENTO 

MATEMÁTICO 

OBJETOS 

MATEMÁTICOS 

OBJETOS 

SENSÍVEIS 
SOMBRAS 

MUNDO INTELEGÍVEL MUNDO SENSÍVEL 

 
Fonte: Adaptado de Cury (1994, p. 43) 

 

Podemos constatar que, segundo Platão, a matemática era a ciência suprema. 

Nesta perspectiva, ela era necessária a todos que queriam ocupar os primeiros 

postos e facilitava a ascensão da alma. Ainda hoje, as representações de que “a 

matemática é a ciência das ciências”, “a disciplina mais importante da escola”, “o 

aluno que é bom em matemática é bom em tudo”, imperam no imaginário social. 

Destacamos também no texto, a expressão “ciência do cálculo”. Platão fez uso 

dessa expressão ao se referir à matemática. Entretanto, o filósofo ressaltou: “não a 

estudem superficialmente, mas conheçam a essência dos números”. Assim, 

podemos concluir que, segundo Platão, o cálculo é a parte mais elementar; mais 

fundamental da matemática, o aprofundamento no conceito de número é o que torna 

o conhecimento desta ciência nobre. Podemos verificar neste discurso que, já em 

Platão, está presente a dissociação das noções  cálculo matemático (parte 

elementar, portanto, inferior) e conceitos matemáticos (parte suprema, necessária de 

aprofundamento). Outro texto de Platão que Cury destacou é aquele em que 

Sócrates afirma: 

 

Assim mesmo, terás observado que os que nasceram calculadores, dotados 
de espírito de combinação, têm muita facilidade para quase todas as 
ciências, e que os mesmos espíritos pesados, quando se adestram 
suficientemente no cálculo, conseguem isso, pelo menos, a vantagem de 
adquirir mais facilidade e penetração. (...) Além disso, difícil te seria achar 
muitas ciências em cuja aprendizagem custe mais aprofundar-se do que 
nesta. (...) É a máxima dificuldade que as matemáticas oferecem a quem as 
estuda que as qualifica como meio de cultura apto para seleção espiritual. 
(PLATÃO, 1984, p. 559 apud CURY, 1996, p. 44) 
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Igualmente, Cury, fazendo uso do discurso de Platão, destacou a concepção: 

“aqueles alunos que são bons em matemática, também o são em outras ciências”. A 

autora atribuiu a essa concepção o fato de o ensino de matemática ser baseado na 

repetição das explanações dos professores, na decoração de regras e exercícios 

padronizados. Segundo Cury, o aluno adaptado a tais práticas tem facilidade em 

adotá-las em outras disciplinas que exigem também repetição. De fato, constatamos 

que alguns alunos que são bons em matemática, também possuem iguais 

habilidades em outras ciências, mas o oposto também ocorre; isto é, alunos que são 

bons em matemática podem não possuir habilidades em outras ciências. É bem 

verdade que todo aluno dedicado e esperto, pode ter um bom desempenho em 

matemática, mas tal premissa, não é condição necessária, e nem suficiente para 

que tal fato ocorra. No entanto, esta é uma concepção muito forte e bem presente no 

imaginário social. Acreditamos que, baseados nela, muitos dos discursos que 

colocam a matemática no topo da hierarquia das disciplinas justificam-se. 

Discordamos também de Cury, quando afirma que os alunos têm facilidade nas 

disciplinas que exigem igual prática repetitiva por não concebermos a matemática 

um conjunto de práticas mecânicas, repetitivas e que precisam ser decoradas, 

entretanto, reconhecemos que em muitos casos, o ensino desta disciplina tem se 

realizado assim. 

 

 

As ideias de Aristóteles 

 

Segundo Cury, a filosofia da matemática de Aristóteles desenvolve-se em 

oposição as ideias de Platão. Para este, os entes matemáticos teriam uma 

existência em si mesmos, no mundo das ideias. Aristóteles, em sua metafísica, 

questionou a realidade dos entes matemáticos. Também em oposição às ideias de 

Platão, Aristóteles discute a possibilidade do aprender: 

 

E como poderíamos nós aprender os elementos de todas as coisas? 
Evidentemente nós não poderíamos começar sabendo algo antes. Pois 
assim como o que aprende geometria, embora ele possa conhecer outras 
coisas antes, não sabe nada das coisas com as quais a ciência se ocupa e 
a respeito das quais ele está aprendendo, assim também é nos outros 
casos. Portanto, se existe uma ciência de todas as coisas, tal como alguns 
asseveram que existe, o que a está aprendendo não saberá nada antes. 
Portanto, todo o aprendizado é por meio de premissas que são (ou todas ou 
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algumas) conhecidas antes - seja o aprendizado por demonstração ou por 
definições. (ARISTOTELES, 1990, p. 511 apud CURY, 1996, p 48). 

 

Assim, segundo as ideias de Aristóteles o aprendizado não é inato, o homem é 

uma tabula rasa e adquire o conhecimento por abstração. Podemos perceber que a 

concepção de que o aluno é uma tabula rasa é herdada desta ideia. Desta 

expressão surgem outras, tais como: “fixação de conteúdos através da repetição 

exercícios”, “aprendizagem se dá de fora para dentro”, “aquisição dos 

conhecimentos por parte do aluno”, “identificar o que ele (aluno) ainda não sabe e o 

que ele já aprendeu”, “após receber o conhecimento o aluno deve praticar 

exercícios”, “interiorização dos conteúdos”, entre outras. 

Entretanto, a concepção “aluno é uma tabula rasa” tem afinidade com a 

concepção presente na metáfora Didacografia, instituída por Comenius 11 . Essa 

metáfora advém de uma comparação em que a cabeça do aluno é como uma folha 

de papel em branco sobre a qual se inscrevem os caracteres das ciências. Segundo 

Mazzotti (2008), a pedagogia comeniana apresenta-se em um cenário cultural da 

Inglaterra do século XVII, no qual conviviam lado a lado o protestantismo, a magia e 

o desenvolvimento do trabalho. Para os ingleses da época, cujos objetivos eram 

acabar com a miséria por meio da aplicação de ciências experimentais e das 

técnicas dos artesãos, o “pecado era, basicamente, fruto da ignorância e da miséria” 

(Hill, 1991, apud Mazzotti, 2008, p. 24).  

 

Podemos estabelecer, pelas ideias de Comenius, além da afinidade entre 
as metáforas “folha de papel em branco” e “tabula rasa” de Aristóteles, 
uma comparação entre as ideias erro e pecado. Os professores, 
orientados pela pedagogia, que tem origem na doutrina comeniana, 
acreditam que o erro assim como o pecado devem ser evitados ou 
eliminados. (MAZZOTTI, 2008, p.25). 

 

 

As ideias de Descartes 

 

As ideias de Descartes influenciaram não só a matemática, mas a formação 

das representações dos homens de ciência, principalmente pela adoção de um 

                                                 

11
 João Amós Comenius (1582-1670), natural de Bohemia, participou do movimento Iluminismo Rosa-
Cruz cujo objetivo era o de realizar uma nova sociedade, por meio da formação do novo homem. 
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método matemático para chegar à verdade. Descartes classificou as ideias segundo 

sua origem: inatas (que advém de própria natureza da pessoa), adventícias (que 

procedem do que existe fora da pessoa) e fictícias (que são invenções da 

imaginação humana). Descartes considera que os conceitos matemáticos são inatos 

e podem ser conhecidos. Para Descartes só há duas maneiras para alcançar ao 

conhecimento: pela intuição e pela dedução. Criticou, assim como Platão, o uso da 

matemática para efeitos de cálculos fúteis e demonstrações superficiais: “que são 

mais frequentemente descobertos por acaso ou por destreza” (DESCARTES, 1988, 

p. 45 apud CURY, 1996, p. 51) Em Discurso do Método, o filósofo faz referência à 

verdade matemática: 

 

[...] e, considerando que, entre todos os que até aqui procuraram a 
verdade nas ciências, só os matemáticos puderam encontrar algumas 
demonstrações, isto é, algumas razões certas e evidentes, não duvidei de 
que deveria começar pelas mesmas que eles examinaram; embora não 
esperasse delas nenhuma outra utilidade a não ser a de habituarem o 
meu espírito a alimentar-se de verdades e a não se contentar com falsas 
razões. (DESCARTES, 1988, p. 59 apud CURY, 1996, p. 51). 

  

Descartes exaltou a verdade matemática. Suas ideias indicam que nas 

matemáticas há possibilidades de encontrarmos um conhecimento livre de 

obscuridades, e, portanto, aceito como certo. Tal ciência jamais pode nos enganar 

porque seu conhecimento é sempre imutável. Este argumento apresenta um traço 

muito característico de muitas representações que permeiam o senso comum. Dele 

também se originam muitas representações da matemática: “ciência exata”, “na 

matemática o que é, é mesmo”, “tudo pode ser demonstrado”, “é uma ciência livre 

de erros”, “ciência que possui grande rigor e precisão, perfeita e irretocável” e etc. 

 

 

As ideias de Lakatos 

 

Segundo Cury, Lakatos tem uma influência muito grande nas ideias que 

influenciam a Educação Matemática atual. Lakatos critica a tentativa de estabelecer 

a verdade por meio de demonstrações que se apoiam em outras demonstrações, e 

que assim, dependem de um conjunto de proposições que são tidas como 

verdadeiras. Segundo Lakatos o conjunto de axiomas permanece sujeito às críticas, 

a substituições, a desafios porque é um conjunto de crenças. A matemática é uma 
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ciência quase-empírica em oposição às teorias euclidianas. Assim, a metodologia da 

ciência depende do paradigma aceito: se deseja atingir um ideal euclidiano o 

desenvolvimento da ciência é realizado segundo etapas fixas, primeiramente, a 

etapa pré-científica, de ensaio e erro, quando são estabelecidos os axiomas básicos; 

em segundo lugar, a etapa dedutiva, em que a ciência é organizada; em terceiro 

lugar, a resolução de problemas em um sistema já estruturado. Se a ciência segue o 

paradigma quase-empírico, que tem origem nos problemas, então propõe soluções 

que serão comprovadas, criticadas, refutadas; as soluções são substituídas por 

outras, que por sua vez, serão descartadas e o desenvolvimento se constrói dos 

embates e soluções propostos, não por acumulação de conhecimento, mas pelo 

aprimoramento do mesmo, a partir das críticas. Para Lakatos, a busca da certeza 

absoluta é refutável, pois a matemática é falível como qualquer outro conhecimento 

humano. O processo de criação de uma prova matemática é social, na medida em 

que os vários passos da demonstração são criticados pela comunidade (alunos e 

colegas). O conhecimento matemático, como criação pessoal de um indivíduo, é 

transmitido por meio de aulas, palestras, publicações para a comunidade 

matemática, que o critica, o reformula transformando-o em conhecimento público. 

Esse é, então, internalizado pelos indivíduos da comunidade e dá origem a novas 

conjecturas que serão, por sua vez, submetidas à crítica. Desse modo se 

desenvolve o conhecimento matemático. Segundo Cury, algumas críticas foram 

apresentadas à teoria de Lakatos, especialmente por ele não discutir a natureza dos 

entes matemáticos e também não fundamentar o método de descoberta matemática. 

Entretanto, concordamos com a pesquisadora ao afirmar que o processo de 

construção do conhecimento que Lakatos propõe é, de fato, muito diferente do que, 

em geral, é desenvolvido em sala de aula, quando a matemática é apresentada 

como produto de uma estrutura logicamente perfeita e organizada. Precisamos, em 

nossas práticas, levar ao aluno o conhecimento de que a matemática é produto de 

construção e reconstrução. Seu conhecimento é construído e reconstruído por 

muitas pessoas. Não foi descoberto e nem inventado por uma mente brilhante. Mas 

por muitos, que ao longo dos séculos, se dedicaram a pensar seus axiomas, 

teoremas e proposições. 

Certamente as ideias destes filósofos influenciam o ensino da matemática bem 

como dão origem a muitas de suas representações, interferindo na conduta dos 

professores. O aprofundamento nestes estudos nos permitirá compreender muitos 
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dos discursos que ouvimos, e por vezes, reproduzimos no decurso da trajetória 

escolar, objetivando analisar a maneira como os professores de matemática lidam 

com os erros de seus alunos. 

 

 

4.3 Os professores e suas representações acerca do erro dos seus 

alunos 

 

As pesquisas acerca dos erros dos alunos podem ser classificadas em dois 

grupos: (1) os estudos utilizam os erros como um “trampolim para aprendizagem”, 

conforme sugere Borasi (1996); (2) os estudos diagnosticam os erros para os 

eliminar. Compreendemos que o objetivo dos dois grupos é contribuir para a 

superação dos erros, de modo que estes não ocorram mais. Entretanto, pela análise 

das dissertações, como as de Baltazar (2012), Berti (2007) e Freitas (2002), 

verificamos que alguns pesquisadores analisam os erros para encontrar as formas 

como estas podem contribuir para o aprendizado dos alunos. De outro lado, Bortoli 

(2011), Brum (2013), Feltes (2007), Fontalva (2006), Paias (2009) e Souza (2009) 

abordam as dificuldades dos alunos em um conteúdo específico da matemática para 

estabelecer as suas causas. 

Podemos categorizar essas pesquisas utilizando a dissociação da noção de 

erro presente nas pesquisas analisadas. No termo 1 estão as que analisam os erros 

dos alunos em determinados conteúdos matemáticos; o termo 2, as pesquisas que 

consideram o erro como recurso didático. O termo 1 carece dos termos necessários 

ao termo 2. Assim, ambos os grupos revelam uma preocupação: identificar os erros 

dos alunos para auxiliarem os professores e pesquisadores a compreender melhor o 

processo de aprendizado dos alunos. O desejável ou preferível que orienta tais 

pesquisas é produzir um ensino eficaz e eficiente, tal como este é instituído nas 

escolas. Não se trata, portanto, de pesquisas de cunho epistemológico, em que o 

erro seria compreendido como um momento do desenvolvimento de argumentos 

mais precisos. De fato, essas pesquisas têm por horizonte o ensino dos conceitos 

estabelecidos nos programas escolares, sem os questionar. Por isso, a dissociação 

da noção de erro em matemática não é epistêmica, mas escolar, o que a instituição 

escolar considera desejável aprender no âmbito da disciplina matemática. Das 

pesquisas acerca dos erros dos alunos, as que objetivam os utilizar como recurso 
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para aprendizagem são em menor número dentre as buscam analisar e discutir os 

tipos de erros. É relevante assinalar que pesquisas feitas nas últimas décadas, como 

as de: Pinto (2000), Pinheiro (2009) e Santos (2013) mostram uma evolução com 

relação às representações acerca do erro. Deixando de ser considerado 

exclusivamente como um indicador de insucesso do aluno. Segundo Pinto (2000): 

 

Em geral, o erro era observado pelo professor como um indicador do mau 
desempenho do aluno, sem jamais ser utilizado para o redimensionamento 
do ensino. O que permeava o ensino era uma “pedagogia da resposta” em 
que o erro era o sintoma visível do fracasso do aluno, assim como o acerto 
era o sinal mais evidente de seu sucesso. (PINTO, 2000, p. 8). 

 

Pinheiro (2009) assinala que houve um avanço do tratamento dado ao erro por 

parte dos professores em suas práticas cotidianas, uma vez que “apesar de menos 

frequentes, há casos de professoras que permitem mais de uma forma de resolução 

de exercícios” e também: “A professora respeita a autonomia dos alunos, pois 

permite que cada um resolva as questões da maneira que achar melhor” 

(PINHEIRO, 2009, p. 64). A prática de correção de exercícios é muito frequente 

durante as aulas de matemática. Em geral, os professores consideram que todos os 

alunos devam resolver os exercícios da mesma maneira, assim os relatos citados na 

pesquisa de Pinheiro mostram um diferencial. No entanto, a autora observou que 

quando a maioria dos alunos acerta uma questão as professoras tendem a dar 

prosseguimento à aula e quando erram elas geralmente pedem aos alunos que 

prestem mais atenção, não dando oportunidade para as discussões que os façam os 

refletir a respeito das razões de seus os erros. Isso pode ser constatado pelos 

relatos apresentados por Pinheiro (2009, p. 68) constatar o exposto pelos relatos: 

 

Algumas crianças demonstravam ter dúvidas, mas como a maioria 
respondeu corretamente, ela [a professora] não deu a importância devida. 
(relatório da turma do 2º ano, PINHEIRO, 2007, p.3). 

 
Quando as crianças faziam os exercícios errados ela [a professora] 
mandava apagar e copiar a solução correta. (relatório da turma do 1º ano, 
PINHEIRO, 2007, p. 13). 

 
Assim a correção era feita individualmente, porém o raciocínio do aluno não 
era valorizado, pois quando tinha alguma coisa errada, a professora apenas 
pedia que o aluno prestasse mais atenção. (relatório da turma do 2º ano, 
PINHEIRO, 2007, p. 3). 
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Por estes relatos verificamos que a professora busca eliminar o erro, ao invés 

de discuti-lo e aproveitá-lo como um recurso didático. A Pinheiro também diz que 

muito embora algumas práticas apresentadas em sua pesquisa sigam um modelo de 

ensino bastante frequente há professoras que apresentam atitudes mais inovadoras. 

A autora constatou, ao analisar os relatórios de quatro professoras, que as 

correções de exercícios permitiram que os alunos a expusessem os seus 

raciocínios, as suas dúvidas e que as professoras buscaram compreender as 

associações entre os conhecimentos prévios e as fontes de erros dos alunos. Como 

exemplo do exposto, apresentamos a citação de Pinheiro (2009): 

 

A professora ia conduzindo a correção de forma que o próprio aluno 
encontrasse o erro e o corrigisse. [...] Pouco tempo depois o aluno [que 
estava junto ao quadro] percebeu o erro, com auxílio dos colegas, e 
resolveu corretamente. A professora comentou a dificuldade encontrada 
pelo aluno com seus colegas.  Nesta turma o erro parece ser considerado 
como um “trampolim para a aprendizagem”, já que é analisado em conjunto, 

pela professora e pelos próprios alunos. (PINHEIRO, 2009, p. 72). 
 

Na turma a professora e os alunos discutem e dialogam sobre as 
metodologias trabalhadas, e entendem o erro como uma questão que faz 
parte do processo de ensino-aprendizagem. A professora assume que 
também erra e não sabe tudo. Na turma não há competição em relação a 
quem erra mais ou menos, estão acostumados a trabalhar coletivamente e 
sabem que durante o processo de ensino-aprendizagem irão aprender o 

que ainda não sabem. (PINHEIRO, 2009, p. 74). 

 

Segundo Pinheiro (2009), as professoras citadas no relato exploram as 

produções dos alunos de modo a orientá-los a estabelecer estratégias para 

encontrar resultados, consideram o desenvolvimento realizado pelos discentes e 

estimulam a refletir sobre o que estão fazendo sem repetir os procedimentos de 

forma mecânica. Pinheiro também expôs as suas representações de erro ao discutir 

e analisar como os professores concebem os erros dos alunos e os categorizou do 

seguinte modo: 

Os erros podem se originar de um ensino que valoriza regras sem 

significado. Pinheiro justifica a sua concepção relatando que, em sua pesquisa, há 

casos de algumas professoras que, ao repetirem determinadas ações, 

procedimentos e algoritmos, talvez por desconhecimento do conceito, fazem 

associações sem sentido para o aluno, levando à mecanização, incompreensões, 

assimilação equivocada de alguns conceitos e produção de futuros erros. 
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Erros podem se originar de formulações imprecisas ou incorretas de 

atividades. Ao expor essa concepção a autora justificou a sua posição, expondo 

relatos em que o exercício mal formulado pelos professores desencadeou 

dificuldades nos alunos. 

O uso de procedimentos e regras é característica de quase totalidade da 

amostra, com esta afirmação a autora defende a ideia de que para evitar que os 

erros ocorram os professores necessitam compreender o erro dos seus estudantes e 

devem expor os algoritmos em palavras que os alunos compreendam e percebam 

as razões de seu uso. 

Os professores podem não intervir sobre os erros de seus alunos, isto 

ocorreu quando poucos alunos erram as professoras prosseguem com a aula 

acreditando que estes alunos “alcançarão os demais colegas” em algum momento 

da aprendizagem. Por outro lado, se os professores verificam que um número 

significativo de alunos erra, elas acreditam que expor mais uma vez o “como se faz”, 

da mesma maneira, é o suficiente para que as dificuldades sejam superadas. 

Levantar questões para debate não é atitude comumente adotada e nem 

considerada como construtiva, e a validação das produções discentes 

habitualmente é de responsabilidade das professoras. Em sua pesquisa, 

Pinheiro não observou a existência de atividades cujo objetivo fosse desenvolver a 

autonomia dos alunos para analisar suas próprias estratégias; os erros não são 

evidenciados para gerar discussões que promovam reflexões acerca dos erros 

cometidos pelos alunos. Os alunos vão ao quadro, mas não há discussão das 

estratégias de resolução ou exposição das soluções equivocadas. 

Prioriza-se o ensino de procedimentos únicos de resolução de exercícios 

e valoriza-se o ensino baseado em práticas mecânicas, o que Pinheiro diz só 

raramente observou os alunos recorreram a estratégias de raciocínio diferentes 

daquelas expostas pela professora. 

Os professores atribuem os erros dos seus alunos a dificuldades 

anteriores ou falta de dedicação. Pinheiro enfatiza que os relatórios de 

observação das aulas evidenciam que os professores não se sentem responsáveis 

pelas dificuldades e fracassos dos alunos sempre transferindo a culpa para o 

discente. 

A ênfase dada a abordagens meramente mecânicas, privilegia-se a 

destreza na utilização dos algoritmos, sem maiores preocupações com a 



59 

 

justificação dos conceitos e procedimentos. Para solucionar os erros as 

professoras sugerem a repetição de vários exercícios similares. Esta 

concepção é a tradicional e formalista da matemática, nos diz Pinheiro. 

Em síntese, pela apresentação das representações de erro apresentadas por 

Pinheiro (2009), verificamos que, assim como é possível encontrar avanços nas 

práticas educativas e na forma como os professores começam a olhar para o erro 

dos seus alunos, também há ações não muito eficazes, as que professores buscam 

eliminar os erros sem fazer uso destes como recursos de aprendizagem. Do mesmo 

modo, a forma como os professores de matemática concebem os erros dos seus 

alunos está intimamente ligada à concepção que têm desta ciência. 

Os estudos conduzidos por Macedo (1990) mostram que entre os professores 

de Matemática, está presente a ideia de não permitir que o erro ocorra, pois “ele se 

fixa e, uma vez fixado, dificilmente será eliminado da criança”. “É como se o erro 

criasse raízes e se comportasse como uma erva daninha que sempre persiste e 

resiste”. Outra ideia do erro é a de que este “deve ser apagado, corrigido o mais 

depressa possível” (Macedo, 1990, p. 352). Ao analisarmos essas metáforas, 

reconhecemos as crenças e representações presentes nos discursos dos 

professores. A ideia de que “ele se fixa”, tem origem nas ideias de Comenius 

abordada no capítulo 4.2 desta dissertação. Segundo esta concepção o aluno é uma 

“folha de papel em branco” e uma vez “fixado” nesta folha o erro dificilmente será 

eliminado. O uso da metáfora de o erro ser com uma erva daninha, que cria raízes, 

condensa o silogismo12: erro assimilado pelo aluno é difícil de ser corrigido. A erva 

daninha cria raízes, persiste e resiste. Logo, se o erro é uma erva daninha ela 

persiste e resiste sendo difícil a sua correção. 

Também Feltes (2007) mostrou que os professores geralmente acreditam que 

os erros cometidos pelos alunos se justificam pela falta de estudo e atenção. As 

alternativas por eles sugeridas para auxiliar os estudantes envolvem apenas a 

repetição dos conteúdos e a realização de exercícios de fixação. Para não errar é 

preciso treinar muito. Desse modo, as aulas de Matemática tornam-se um 

treinamento baseado na repetição e memorização. 

                                                 

12
 Silogismo é a forma de se argumentar em que dois termos postos juntos resultam em um terceiro, 
a conclusão. O percursor desta linha de raciocínio foi o filósofo grego Aristóteles. 
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Sendo assim, podemos concluir que um ponto comum das pesquisas a 

respeito dos erros é que estes decorrem das representações dos professores. 

Kaiber e Andrade (2005) acreditam que a atitude docente diante dos erros reflete a 

sua concepção a respeito da aprendizagem e, principalmente, do ensino da 

disciplina. Por apresentarem representações que não valorizam o erro como recurso 

didático ou conceberem a matemática como uma ciência que não sofre correções, 

como abordamos no capítulo 4.2 desta dissertação, os professores valorizam nas 

correções e resoluções de exercícios um certo formalismo próprio de quem não erra. 

Pelo exame da produção na área de Educação Matemática no Brasil e das 

pesquisas como as de Paias (2009) constatamos que os estudos que abordam os 

erros dos alunos frequentemente se referem aos de cálculo. Ainda que os 

pesquisadores tenham por objetivo entender os erros cometidos pelos alunos e 

descobrir as suas causas para as aproveitar como ferramenta para a aprendizagem. 

Muitos pesquisadores e professores valorizam os erros de cálculo por conceberem, 

conforme também examinamos no capítulo 4.2, que o cálculo é a parte mais 

substancial da matemática. Assim podemos concluir que as representações acerca 

dos erros dos alunos estão intimamente ligadas ao como o professor concebe a 

matemática e o seu ensino.  
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5 A ANÁLISE RETÓRICA 

 

Abordaremos no presente capítulo a análise retórica de quatro dissertações. 

Buscando compreender, através das práticas dos professores, as representações 

que os professores de matemática têm desta ciência e forma como eles lidam com 

os erros de seus alunos, analisaremos os discursos dos professores e 

pesquisadores presentes nestes trabalhos. Dividiremos este estudo em dois 

subcapítulos: no 5.1, faremos a análise dos discursos dos professores presentes nas 

dissertações e na tese. O material utilizado na análise é composto de entrevistas 

e/ou relatório de aulas feitos por licenciados e foram retirados das dissertações. 

Posteriormente, no subcapítulo 5.2, relacionaremos os relatos dos professores 

citados nestas dissertações com os fatores apontados no relatório da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática, SBEM. Estes fatores justificam muito dos 

problemas enfrentados pelos cursos de Licenciatura em Matemática. O intuito de 

examinarmos o referido relatório é investigarmos a hipótese de que muitas das 

representações acerca da matemática e a forma como os docentes lidam com os 

erros dos seus alunos podem ser apreendidas e condensadas nestes documentos. 

 

 

5.1 Análise das dissertações 

 

A primeira dissertação que analisaremos realizada pela pesquisadora Boavida, 

em 1993, da Universidade Nova de Lisboa. Este estudo pretende compreender as 

representações pessoais dos professores relativas à resolução de problemas no 

âmbito da educação matemática e explorar possíveis relações entre estas 

representações e as suas filosofias pessoais sobre esta ciência. Para isso, a autora 

buscou investigar junto a quatro professores de matemática portugueses que 

lecionam esta disciplina no terceiro ciclo do Ensino Básico ou do Ensino 

Secundário13, duas questões centrais: a) qual o sentido real de problema e de 

resolução de problemas no contexto da educação matemática? b) que relações 

                                                 

13 Terceiro ciclo do Ensino Básico tem duração de três anos e corresponde 7º, 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental. Ensino Secundário tem duração de três anos e corresponde ao 1º, 2º e 3º 
anos do Ensino Médio. 



62 

 

existem entre representações pedagógicas desses professores relativas à resolução 

de problemas e as filosofias pessoais que sustentam relativamente à Matemática? 

Como instrumento de coleta de dados, a autora optou por entrevistas qualitativas 

semiestruturadas, com professores portugueses de pelo menos três anos de 

experiência e com formação profissional e habilidades acadêmicas diversificadas. 

Indicaremos abaixo o perfil dos professores entrevistados: 

 

A - Professor Artur, bacharel em Engenharia de máquinas, 
profissionalizado14, efetivo, sem experiência em formação de professores e 
com cerca de doze anos de experiência de ensino; (BOAVIDA, 1993, p. 
1992). 

 
B -  Professora Beatriz, licenciada em Matemática, profissionalizada, efetiva, 
sem experiência em formação de professores e com cerca de onze anos de 
experiência de ensino; (BOAVIDA, 1993, p. 1992). 

 
C -  Professora Eloísa, bacharel em Engenharia Civil, profissionalizada, 
efetiva, com cerca de doze anos de experiência de ensino e tendo já 
desempenhado funções de delegada acompanhante de professores em 
profissionalização em serviço; (BOAVIDA, 1993, p. 1992). 

 
D - Professora Filipa, licenciada em Matemática Aplicada, profissionalizada, 
efetiva, com cerca de três anos de experiência de ensino, desempenhando 
atualmente a função de orientadora de estágio de matemática das 
licenciaturas do ramo educacional. (BOAVIDA, 1993, p. 1992). 

 

Esta dissertação não trata propriamente do estudo dos erros em um conteúdo 

matemático específico, e nem objetiva fazer uma análise dos estudos sobre erros. 

Seu objetivo é analisar a maneira como os professores trabalham as resoluções de 

problemas e apreender a concepção de matemática dos professores entrevistados 

utilizando este tema como viés. Assim, esse estudo nos traz contribuições 

importantes acerca das representações dos professores, de suas práticas docentes 

e a maneira como os professores trabalham os erros em sua prática. Boavida 

descreve a prática de quatro professores que muito corrobora com as questões que 

estamos apresentando nesta pesquisa. Apresentaremos a seguir a análise que 

fizemos dos discursos de cada professor mencionado nas entrevistas feitas por 

Boavida. Começaremos com a análise das aulas do Professor Artur. Iremos expor a 

seguir o relato do professor Artur sobre a maneira como ele executa suas aulas. Na 

                                                 

14  O termo profissionalizado ou profissionalizada significa que o professor/professora possui 
experiência profissional em formação de professores. 
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descrição do ensino elaborada pelo professor, com bases nas aulas que ele próprio 

organiza, podemos destacar a estrutura: 

 

os assuntos são explicados...lá está de maneira diferente. Depois há a 
componente prática que (...) constitui os trabalhos de casa. No outro dia 
corrigem-se...com calma...tenta-se explora o máximo de exercícios possível 
(...) Dentro dessa linha a coisa acaba por funcionar com certos pontos de 
contato. (BOAVIDA, 1993, p. 206). 

 

Podemos perceber no discurso do professor e pela análise de suas aulas feitas 

por Boavida, que as aulas do professor Artur seguem um padrão que representa um 

modelo típico das aulas de matemática. Este modelo está esquematizado na figura a 

seguir. As aulas do professor podem ser resumidas basicamente em duas situações: 

(a) resolução de exercícios ou (b) correção de trabalho de casa, introdução e 

explicação de conteúdos matemáticos e propostas de novo trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2: Esquema das Aulas de Matemática 
Fonte : O autor (2017) 

 

Em ambos os casos, cabe ao professor introduzir, explicar, (re) explicar, se 

necessário, os conteúdos disciplinares que constituem o programa de matemática e 

modelar o comportamento pretendido pelo aluno. Para o professor Artur, um aluno 

sabe matemática, quando é capaz de seguir regras e dar respostas utilizando 

procedimentos matemáticos modelados por ele, e o desenvolvimento dos alunos 

parece depender, antes de mais nada, da prática de resolução de exercícios. Ao 

comentar a prática do professor Artur, Boavida utiliza a metáfora do “professor 

treinador” a fim de resumir o perfil do professor e das suas aulas. O “professor 

treinador é aquele que realiza muito exercícios (treinos) com seus alunos. Nesta 

perspectiva, para aprender matemática é necessário muito treinamento. Quanto a 
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maneira como este professor concebe a matemática, retiramos um fragmento do seu 

discurso em que ele próprio se refere a esta ciência: 

 

[…] é uma ciência rigorosa. Muito abstrata [que] prima pelo seu rigor e por 
uma grande dose de abstração. Nesta perspectiva, a matemática é objetiva 
e identifica-se com uma ciência dedutiva; tratando-se de uma ciência exata, 
o conhecimento matemático é mais certo do que o conhecimento nos outros 
ramos do saber, como ciência rigorosa, não é susceptível de erros. 
(BOAVIDA, 1993, p. 208). 

 

De acordo com Artur, a matemática é uma ciência objetiva, exata, rigorosa e 

não é susceptível de erros. Podemos perceber pelo relato, que o professor Artur tem 

uma concepção absolutista da matemática conforme abordamos no capítulo 4 desta 

dissertação. Ao descrever as aulas do professor, Boavida também observa que este 

privilegia em suas aulas regras e procedimentos de cálculo. Nas aulas de resolução 

de problemas, o professor refere-se a estes como questionáveis, pois torna difícil o 

cumprimento do programa. Este argumento é muito utilizado por professores quando 

convidados a utilizar novas abordagens pedagógicas. 

As aulas de Beatriz são classificadas por Boavida como mais flexíveis que às 

do professor Artur. Segundo a descrição da pesquisadora, a professora Beatriz 

acredita que “ensinar é fornecer os conceitos básicos aos alunos para que eles 

possam resolver determinadas situações”. Também acredita que seu papel é 

detectar as dúvidas e falhas dos alunos e ajudá-los a resolvê-las. Considera que o 

erro “é uma forma de no fundo eles também aprenderem”. Segundo a visão da 

professora, o trabalho do professor se aproxima do trabalho do aluno, pois ambos 

têm que desenvolver um determinado raciocínio: “o professor, que já sabe onde quer 

chegar deve ajudar o aluno a descobrir o saber matemático; este, por seu lado, tem 

que tentar descobrir [esse saber] ajudado pelo professor” (BOAVIDA, 1993, p. 218). 

Ao discursar sobre a relação professor-aluno, Beatriz emprega um slogan educativo: 

“o professor conduz o aluno ao saber” também presente na metáfora do “Mito das 

Cavernas” de Platão. Em que o professor conduz o aluno do estado de “não saber” 

para o estado do “aprendizado”. 

No entanto, a visão de Beatriz sobre a matemática, segundo Boavida, é restrita 

ao campo da matemática escolar. A pesquisadora buscou comprovar esta afirmação 

através da maneira restrita como a professora define a matemática: “um conjunto de 
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operações, regras e técnicas úteis à resolução de situações e problemas” 

(BOAVIDA, 1993, p. 219).  

Comparando as aulas da professora Beatriz com as do professor Artur 

podemos perceber um avanço na maneira como esta professora explora suas aulas. 

A professora mostra-se mais disposta a utilizar a resolução de problemas como 

motivação, recreação e exploração de conteúdo em suas aulas. Diferentemente do 

professor Artur, Beatriz considera o erro como parte integrante do aprendizado do 

aluno e o explora, em suas aulas, através da reflexão e não tentando eliminá-lo. 

Busca promover atividades em que os alunos possam realizar no quadro de forma 

descontraída e sem inibições. Entretanto, podemos perceber que, assim como o 

professor Artur, Beatriz apresenta uma visão da matemática, restrita ao campo 

escolar, acredita que ensinar matemática é transmitir operações, regras e técnicas 

isentas de ambiguidades e arbitrariedades. Podemos perceber o exposto pelas 

palavras da professora: “na matemática o que é, é mesmo. É o que eu costumo 

dizer aos alunos, o que é, é mesmo e pode-se demonstrar. Não há aqui meio termo.” 

(BOAVIDA, 1993, p. 218). 

Fizemos também a análise das aulas da professora Eloísa. Ela acredita que 

ensinar matemática é “ensinar os alunos a aprender a pensar e raciocinar”. Embora 

para ela, esta não seja uma tarefa fácil na concretização das atividades de ensino e 

nas práticas de sala de aula, segundo a professora: “o grande pecado da 

matemática é não fazer com que os alunos pensem sozinhos” (BOAVIDA, 1993, p. 

225). Apesar de utilizar uma frase slogan para defender aquilo que pensa a respeito 

da educação de seus alunos, a professora critica a prática típica presente nas 

maioria das salas de aula de matemática, em que o professor expõe exercícios no 

quadro e o aluno limita-se a copiar os mesmo exercícios do quadro e depois estudar 

nas vésperas dos testes. Podemos comprovar o exporto pelo fragmento do discurso 

presente em sua entrevista: 

 

o sistema educativo [...] pretende dos professores de matemática é que 
transmitam aos alunos alguns conhecimentos que lhes vão permitindo 
transitar de ano e conseguir acompanhar os anos seguintes. Mais nada. Os 
alunos aprendem matemática porque ela faz parte dos programas do ensino 
secundário. (relatos da professora Eloisa presente em BOAVIDA, 1993, p. 
226). 
 
[...] neste momento assumi plenamente a função de professora de 
matemática, ensino matemática tendo como objetivo ensinar aquilo que o 
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programa me pede. (relatos da professora Eloisa presente em BOAVIDA, 
1993, p. 226). 

 

Embora a professora argumente fazendo uma dura crítica ao sistema de 

ensino, admite que em suas aulas assume plenamente a função de ensinar aquilo 

que o programa lhe pede. Revelando assim, um argumento falacioso. A professora 

faz uso deste argumento inconsistente na tentativa de se justificar. O que nos 

permitir concluir que a professora compreende a difícil condição em que os 

professores se deparam de ter que cumprir os programas que não estão adequados 

ao perfil de seus alunos. Os professores se veem obrigados a ter que cumprir os 

conteúdos programáticos por sentirem uma forte pressão social que os impulsiona a 

seguir rigidamente a “cartilha dos livros”. Esta pressão advém do sistema escolar no 

qual o professor esta inserido, dos seus pares, da família dos alunos e de toda 

sociedade em geral. Notamos também no discurso de Eloísa a sua preocupação em 

buscar alternativas diferenciadas para os alunos aprenderem, o que segundo ela, 

“pode requerer a necessidade de se encontrar explicações diferenciadas”. E 

acrescenta que, faz parte da função do professor ajudar o aluno a analisar os erros 

que comete “conduzindo-o sem intimidar, de modo a levá-lo a concordar que a 

solução errada [...] que o processo que ele utilizou não podia ser aquele, tinha que 

ser outro.” Embora a professora mostre prontidão para utilizar os erros dos alunos 

como recurso para a aprendizagem, não observamos em seu discurso nenhuma 

atividade em que a professora utilize esse metodologia de maneira intencional e com 

continuidade. 

Assim como a professora Eloísa, a professora Filipa tece algumas críticas ao 

ensino de matemática nas escolas. Para esta professora, de uma maneira geral, a 

atividade típica para ensinar esta disciplina nas escolas é “fazer exercícios!”. 

Argumenta explicando que os professores geralmente organizam suas aulas 

começando pela correção dos trabalhos de casa, seguidos de uma introdução 

teórica, e posteriormente, faz-se a aplicação dos conceitos ensinados à resolução de 

exercícios, finaliza-se sistematicamente, com um novo trabalho de casa, este, 

constituído também por exercícios e raramente uma atividade para os alunos 

investigarem. Segundo a professora, esta forma “apesar de frustrante, desadequada 

e limitada” consiste no resumo do ensino de matemática. Observemos o relato de 

Filipa: 
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Uma das frustações de um professor de matemática é, no fundo, a 
matemática aparecer um bocado como uma listagem de algoritmos que os 
miúdos [os alunos] vão aprendendo por aí fora, uma listagem de conteúdos 
em que eles mais treinados ou menos treinados lá vão respondendo 
(BOAVIDA, 1993, p. 236). 

 

No entanto, segundo a mesma professora, quando se adotam e buscam pôr 

em prática metodologias diferentes, os professores encontram diversas dificuldades. 

Atribuiu essas dificuldades, já vivenciadas por ela, como provenientes da própria 

natureza do trabalho a realizar, dos próprios alunos e de seus familiares, da 

sociedade em geral, e muitas das vezes, dos mesmos colegas professores de 

matemática. Dentre estas dificuldades ela destaca: o currículo de matemática que 

possui uma listagem excessiva e não necessária, de conteúdos programáticos; as 

pressões sociais para cumprir o o programa de matemática, que segundo a 

professora podem ser interpretado como uma listagem de conceitos, técnicas e 

procedimentos; as expectativas dos alunos desenvolvidas ao longo dos anos de 

escolaridade e por fim, a necessidade de se fazer um trabalho que exige um 

engajamento maior por parte do professor, o que o torna mais cansativo. 

Filipa traz um excelente resumo dos argumentos apresentados pelos 

professores quando são estimulados a desenvolverem metodologias novas. 

Finalmente, observamos no discurso de Filipa, que para ela, a aprendizagem não é 

algo exterior ao aluno, o conhecimento que o professor possui e ele (aluno) assimila 

passivamente. Segundo ela, “a aprendizagem passa fundamentalmente, pela própria 

atividade dos alunos. Estes aprendem quando se envolvem em atividades 

matemáticas e ai investem um tempo qualitativo e pessoal”. Nesse processo, os 

erros são considerados uma parte intrínseca e natural, pois como a própria 

professora refere, os alunos “aprendem com os erros que fazer [...] e sobretudo 

aprendem sabendo que há outros que erram tal como eles”. 

Em sua análise, Boavida observou que Filipa procura proporcionar situações 

em que os alunos investigam e exploram ideias matemáticas, preocupando-se em 

fomentar a participação ativa dos discentes, estimulando-os a comunicação e 

discussão. Mas não mencionou nenhuma atividade direcionada a análise ou 

exploração dos erros. 

Ao analisarmos os relatos das entrevistas presentes na dissertação de Boavida 

podemos apreender muito dos dilemas enfrentados pelos professores em suas 

práticas cotidianas, as suas representações sobre a matemática e a maneira como 
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concebem os erros dos alunos. Concordamos com Boavida quando expõe que os 

resultados de sua pesquisa indicam que as representações pessoais da matemática 

não são exclusivamente do foro individual, mas sim das relações interativas entre 

estas representações e as práticas de ensino, as experiências vividas e do modo 

como vão sendo resolvidos os conflitos e dilemas nessas experiências. Através da 

relação que o professor estabelece com seus pares, nos múltiplos contextos, ele vai 

construindo e modificando o sentido que atribui a sua prática. 

Pelos relatos dos quatro professores verificamos que Artur e Beatriz 

apresentam uma visão mais restrita da matemática, reduzindo à sua dimensão de 

disciplina escolar. Estes professores também expõem um “cultura matemática 

reduzida”, como a caracteriza a Boavida, ou seja, o conhecimento reduzido da 

história e filosofia dessa ciência, bem como acerca das suas principais áreas de 

aplicação. Em decorrência disso, as suas aulas e discursos são expressões dessa 

representação: muitos exercícios, treinamentos e fixação. Embora Beatriz apresente 

uma representação mais reflexiva acerca dos erros e do modo como deve abordá-

los em sala de aula, concordamos com Boavida: ambos os professores acreditam no 

ensino de matemática baseado em regras, técnicas e repetição de algoritmos. Por 

outro lado, as professoras Eloísa e Filipa admitem a visão falibilista da matemática, 

em que o processo de construção do conhecimento matemático é passível de erros 

e revisões. Apresentam uma visão crítica do ensino desta disciplina, e trazem 

questões e dificuldades que enfrentam na tentativa de fazer um ensino diferenciado 

da matemática, baseado na reflexão e construção do conhecimento.  

Boavida conclui a sua pesquisa propondo investimentos na formação inicial e 

continuada dos professores, bem como estudos que promovam investigações 

acerca das representações dos professores, para promover melhorias na educação 

matemática do ensino em Portugal. Embora o trabalho desenvolvido por Boavida 

não se propõe diretamente a discutir questões acerca do erro em matemática, muito 

contribui para nossa pesquisa através dos relatos dos seus professores. Constamos 

nos relatos dos professores das práticas comuns às práticas dos professores 

brasileiros de matemática que essas representações reveladas nas entrevistas estão 

presentes em nossos discursos cotidianos, o que nos sugere, que os desafios 

enfrentados pelos professores de matemática não são exclusivos do ensino no 

Brasil. 
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A segunda dissertação analisada foi realizada pela pesquisadora Feltes (2007), 

aprovada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O objetivo da 

pesquisa foi o de analisar os erros cometidos por alunos do Ensino Fundamental e 

Médio referentes aos conteúdos de potenciação, radiciação e equações 

exponenciais. Esse estudo buscou classificar os erros cometidos pelos alunos nos 

conteúdos citados e analisar o questionário aplicado aos professores. Também 

foram analisadas as respostas aos testes aplicados a 239 alunos do Ensino 

Fundamental e 193 alunos do Ensino Médio. Pela análise qualitativa das respostas, 

Feltes pode concluir que as maiores dificuldades estão relacionadas às operações 

numéricas e às propriedades de potenciação. Verificou também, ao analisar o 

questionário dos professores, que estes justificam os erros de seus alunos pela falta 

de estudo e atenção. Em geral alternativas sugeridas pelos professores para auxiliar 

os alunos envolve repetição dos conteúdos e a realização de exercícios de fixação. 

O questionário foi aplicado a quatro docentes: dois professores de escolas 

particulares com Licenciatura Plena em Matemática e com Especialização na área 

de Ciências Exatas. Um deles com 17 anos de magistério e o outro com 28 anos. Os 

outros dois docentes trabalham em escolas da rede pública: um com Licenciatura 

Plena em Matemática e quatro anos de experiência no magistério e o outro tem 

Licenciatura em Ciências do Primeiro Grau, com especialização na área de 

Educação e 23 anos de experiência profissional. 

Pudemos observar que, de uma maneira geral, os erros referentes aos 

conteúdos de potenciação e racionalização não fogem dos padrões já indicados em 

pesquisas relativas aos mesmos conteúdos. Uma das causas das dificuldades é que 

os estudantes recorrem demasiadamente à memorização para usar definições e 

propriedades destes conteúdos matemáticos. Assim, o trabalho de Feltes justifica a 

importância de refletir com os professores entrevistados o que eles pensam a 

respeito dessas dificuldades. Os professores foram identificados pelos códigos: P1, 

P2, P3 e P4. A pesquisadora observou que ao mostrar ao professor os erros de seus 

alunos, a maioria dos professores apresentaram justificavas tais como as relatas a 

seguir: 

 

Acontecem poucos casos assim, mas levando-se em conta, que os alunos 
estão na 7ª e 8ª série, não deveriam acontecer. Falta de estudo, fixação, 
despreparo. (relato de P2, FELTES, 2007, p. 62). 
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Sim. Acredito que o que leva o aluno a cometer esse erro é falta de 
atenção. (relato de P4, FELTES, 2007, p. 63). 

 
A falta de base dos alunos é incrível. Faltou conhecimento, atenção, 
fixação. (relato de P2, FELTES, 2007, p. 65) 

 

Pelos relatos dos professores podemos verificar que eles justificam os erros de 

seus alunos por falta de conhecimento de séries anteriores, falta de estudo e 

fixação. É comum que os professores apresentarem esse tipo de argumentos, 

isentando-se assim, de suas responsabilidades. No discurso dos três professores 

aparece a palavra “fixação” como sinônimo de aprendizado. 

Os professores também foram questionados sobre o processo de análise dos 

erros. A primeira pergunta feita por Feltes se referia a maneira como o professor 

buscava analisar, em suas avaliações, as informações trazidas pelos erros dos seus 

alunos. Relatamos as respostas dos professores: 

 

Na verdade é preciso avaliar todo o desenvolvimento do raciocínio e não 
apenas o resultado final. (relato de P1, FELTES, 2007, p. 68). 

 
Todo e qualquer erro nos resulta informações. Falta de leitura com 
interpretação do que lê, pouco conhecimento do conteúdo que errou, falta 
de fixação de atenção, de interesse. Devemos levar em conta que a falta de 
interesse, na maioria das vezes é porque o aluno nunca consegue 
aprender. (relato de P2, FELTES, 2007, p. 68).  

 

Percebemos pelos relatos que os professores são conscientes da importância 

da análise dos erros e o quanto ela contribui para a avaliação do aluno, no entanto, 

não verificamos, no decorrer da pesquisa, atividades sistemáticas e planejadas 

pelos professores no intuito de atingir este fim. Tornando claro, que a valorização do 

erro como recurso para aprendizagem está presente apenas nos discursos dos 

professores e em seus slogans. 

A segunda pergunta buscava entender a opinião do professor sobre o que 

fazer para auxiliar os alunos que apresentaram os erros citados na pesquisa. 

Observamos o relato dos professores: 

 

Devem ser incentivados a ler com interpretação, e como cada um é um ser 
diferente não pode ser avaliado num todo. O erro é consequência de vários 
fatores: psicológicos, falta de base, falta de fixação. O aluno deve ser 
levado a gostar de Matemática  e ele só vai aprender a gostar quando 
entendê-la. Muitos exercícios, atividades diversas, podem fazê-lo entender 
melhor.  Nesse conteúdo proposto de Potenciação, não há grandes 
dificuldades. Então, nós nos perguntamos sempre: Será que a falha do 
professor que não explicou bem ou o aluno que não quer aprender. Por que 
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ele não quer aprender? Está é a chave – ele não quer ou não conseguiu? 
(relato de P2, FELTES, 2007, p. 69) 

 
Trabalhar mais os conceitos de potência e radiciação, e fazer mais 
exercícios de fixação para fixar e memorizar os processos, pois as quatro 
operações levam vários anos para os alunos fixarem, então acho que falta 
fixar melhor os conceitos de potenciação e exercitar mais. (relato de P3, 
FELTES, 2007, p. 69). 

 

O discurso dos professores expõe a concepção que eles têm do ensino de 

matemática: “fazer mais exercícios de fixação para fixar e memorizar os processos”, 

“exercitar mais” e do erro “falta de base”, “falta de fixação”. Para estes professores é 

como se o erro se comportasse como uma ERVA DANINHA. Metáfora utilizada pela 

pesquisadora Feltes:  

 

É como se o erro criasse raízes e se comportasse como uma erva daninha 
que sempre persiste e resiste. Outra ideia formal do erro é a de que deve 
ser apagado, corrigido o mais depressa possível. (FELTES, 2007, p. 27) 

 

Como já mencionamos no capítulo 4 desta dissertação, a metáfora do erro 

como uma erva daninha tem afinidade com a metáfora da tabula rasa cuja origem 

está em Aristóteles e posteriormente, Bacon. A ideia presente na metáfora, é a de 

que o erro é nocivo, logo, precisa como uma erva daninha ser eliminado pela raiz. 

Feltes categorizou os tipos de respostas dos quatro professores entrevistados 

em três tipos: a visão I é do professor que atribui a causa dos erros de seus alunos à 

falta de base, de atenção, de estudo, de fixação, concentração e interesse; a visão II 

é do docente que, ainda que não demonstre aceitar a ocorrência dos erros e critique 

o aluno, tenta refletir como ocorreu a aprendizagem por parte do aluno; a visão III é 

do professor que apesar de aceitar o erro, insiste na ideia de que é necessário fazer 

mais exercícios de fixação para superá-los. A pesquisadora acredita que estes 

professores precisam de suporte para compreender as razões que levam os alunos 

ao insucesso em suas atividades. Feltes afirmou que quando o professor se apropria 

das soluções encontradas pelos alunos e faz a reflexão em cima dos caminhos que 

os levaram a chegar ao raciocínio, ele está agindo de forma a não remediar, evitar, 

erradicar os erros, mas a desconstruir todo um processo de construção de conceitos 

inadequados e, a partir deles, construir novos conceitos. De fato, concordamos com 

a pesquisadora. 

Observamos também que Feltes afirmou que sua pesquisa mexeu com suas 

representações enquanto professora de matemática, pois seu estudo lhe permitiu 
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refletir sobre as repetições de procedimentos nas resoluções de grandes listas de 

exercícios que, segundo a pesquisadora, “não levam à aprendizagem dos 

conteúdos, mas a uma exaustão até chegar ao domínio formal dos procedimentos”. 

Assim, a pesquisadora defende a análise de erros como um importante campo de 

estudo e investigação em matemática, acredita que a investigação que parte da 

análise dos erros permite ao professor compreender o processo cognitivo dos alunos 

a assim auxiliá-los a construir novos conhecimentos. No entanto, apesar de Feltes 

sugerir exemplos de práticas que utilizam o erro como recurso para aprendizagem, 

tais como: “discussão dos erros que aparecem na turma”, “o costume de apontar os 

erros dos alunos nas avaliações e permitir que estes discutam em grupos”, “elaborar 

questões com desenvolvimentos certos e outros errados e pedir o aluno que 

identifique o erro apresentando suas justificativas”; seu trabalho não apresenta 

reflexões mais consistentes acerca das dificuldades que os professores possam ter 

para implementar estas medidas, como também não busca discutir as razões que 

levam os professores a não optar por este tipo de metodologia.  

A terceira dissertação analisada nesta pesquisa, foi realizada pela 

pesquisadora Pinheiro, em 2009, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem 

por objetivo investigar como os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

valorizam a produção matemática de seus alunos, sobretudo, quanto a maneira 

como lidam com os erros cometidos. Pinheiro analisou documentos de fonte 

secundária, isto é, relatórios de observações feitas por licenciados. Teve como 

objeto de análise 30 relatórios referentes a 30 diferentes professores e escolas, o 

que implica 120 aulas descritas. Buscou investigar as práticas docentes descritas no 

material utilizando as técnicas da Análise de Conteúdos apresentadas por Laurence 

Bardin (1979). As análises dos relatórios das aulas, segundo Pinheiro, evidenciam a 

valorização que os professores dão aos resultados finais, desprezando-se, várias 

situações em que as produções dos alunos poderiam ser utilizadas como “trampolim 

para a aprendizagem”. Pinheiro observou também que os professores trabalham 

numa perspectiva que privilegia o treinamento para a utilização de algoritmos. A 

autora pôde constatar que, diante da dificuldade ou erro de um número significativo 

de alunos, os professores da amostra acreditam que expor mais de uma vez o 

“como se faz”, da mesma forma é suficiente para que as dificuldades sejam 

superadas. Como relata a pesquisadora: 
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[...] quando o número de alunos que demonstram dificuldades é grande, a 
professora geralmente recorre ao quadro para uma “nova” explicação, e 
propõe uma bateria de exercícios similares aos anteriores. (PINHEIRO, 
2007, p. 108). 

 

A pesquisadora também resumiu algumas das atitudes dos professores frente 

aos erros dos seus alunos. Como o foco da correção está nos resultados finais; o 

quadro é o recurso mais utilizado para a exposição, tanto para as respostas finais, 

quanto para o desenvolvimento de soluções de exercícios, o que se verifica nos 

relatos dos seguintes professores: 

 

Durante a correção, a professora solicitava que os alunos falassem 
oralmente a resposta de cada exercício, que era escrita por ela no quadro. 
(relatório da turma do 5º ano, PINHEIRO, 2009, p. 56). 

 
Depois de um considerável tempo (aproximadamente meia hora), a docente 
começa a corrigir os deveres. Ela pergunta, oralmente, e os alunos 
respondem, também de forma oral. (relatório da turma do 2º ano, 
PINHEIRO, 2009, p. 56). 

  

O objetivo principal da correção de exercícios costuma ser o de verificar os 

resultados finais encontrados pelos alunos. Os resultados são ditados pelos alunos e 

o quadro, quando utilizado, serve apenas para a exposição de tais respostas. Assim, 

as intervenções das professoras só costumavam acontecer quando a maioria dos 

alunos não chegou à resposta esperada. Desta maneira, a ação mais comum das 

professoras, segundo Pinheiro, se restringia a providenciar outra bateria de 

exercícios similares aos anteriores, não buscavam assim discutir com os alunos os 

erros e nem investigar suas possíveis causas. 

A pesquisadora também observou que os alunos, na maioria das vezes, 

resolviam os exercícios de uma única forma, bem como a professora. Eram raros os 

momentos de discussões sobre diferentes formas de resolver um mesmo exercício 

ou questão. Como podemos verificar nos relatos abaixo: 

 

No entanto, é raro que haja uma discussão sobre diferentes formas de 
resolução, tanto de cálculos quanto de situações-problema, em que a 
professora pergunte se algum aluno resolveu de outra maneira, ou que ela 
própria apresente outras formas de se chegar a um mesmo resultado. 
Perguntas de outros alunos, por incompreensão da maneira como o colega 
resolveu no quadro também não são comuns, até porque geralmente todos 
usaram uma forma única, determinada anteriormente. (PINHEIRO, 2009, p. 
59). 

 
Geralmente quando os alunos são chamados ao quadro e podem decidir a 
forma de resolver, não se costuma perguntar aos alunos se alguém o fez de 
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outra maneira, muito menos levá-los a analisar a estratégia utilizada pelo 
amigo. O que acaba acontecendo é que os alunos apagam o que fizeram e 
copiam a solução escrita no quadro, deixando a compreensão desta outra 
forma de fazer atrelada a uma análise individual. (PINHEIRO, 2009, p. 62). 

 

Outra prática comum, observada por Pinheiro foi que as professoras 

priorizavam os alunos que acertavam as questões para irem ao quadro, evitando 

que os erros fossem socializados e portanto, discutidos. As oportunidades de 

exploração do raciocínio matemático costumavam ser desperdiçadas, como 

podemos observar nos seguintes relatos: 

 

Na hora da correção, ela [a professora] chamou alguns alunos ao quadro, 
só que antes de chamar ela perguntava para o aluno qual tinha sido o 
resultado, já que só poderia ir resolvê-lo se estivesse certo. (relatório da 
turma do 5º ano, PINHEIRO, 2009, p. 62). 

 
Assim a correção era feita individualmente, porém o raciocínio do aluno não 
era valorizado, pois quando tinha alguma coisa errada, a professora apenas 
pedia que o aluno prestasse mais atenção.” (relatório da turma do 2º ano, 
PINHEIRO, 2009, p. 66). 

 
No caso do foco no desenvolvimento, alunos costumam ser chamados ao 
quadro para expor sua solução. No entanto, tal prática não implica em 
discussão de estratégias ou exposição de soluções equivocadas. Prioriza-
se a ida ao quadro de alunos que acertaram o desenvolvimento da questão, 
evitando soluções que apresentem problemas em seu desenvolvimento. 
Além disso, é raro observar alunos que recorreram a estratégias de 
raciocínio diferentes daquelas expostas pela professora. (PINHEIRO, 2009, 
p. 108). 

 

Pela análise da dissertação de Pinheiro, observa-se as práticas comuns dos 

professores de matemática. Tais práticas mostram-se recorrentes a medida que 

analisamos as dissertações. Verificamos que os professores parecem trabalhar 

dentro de um modelo que se tem demonstrado praticamente unânime e previsível, 

como ilustraremos no esquema a seguir : 
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Figura 3: Modelo das aulas de Matemática 

Fonte: O autor (2017) 

 

Como buscamos exemplificar no esquema. As aulas obedecem a sequência: 

resolução de exercícios, introdução de um conceito matemático e trabalho de casa. 

Os erros são evitados e não socializados, os exercícios são resolvidos segundo o 

modelo proposto pelo professor. Se a maioria dos alunos responderem corretamente 

o professor prossegue as aulas, do contrário, ele repete a explicação e propõe 

novos exercícios. 

A quarta pesquisa a ser analisada é a tese de doutoramento da pesquisadora 

Cury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, feita em 1994. O objetivo 

principal da pesquisa é analisar as relações entre as concepções de Matemática 

assumidas pelos professores e suas formas de considerarem os erros de seus 

alunos. Os pesquisados são professores dos departamentos de Matemática de cinco 

Instituições Universitárias de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre que têm curso 

de Licenciatura em Matemática. Foi distribuído um questionário a 83 professores e 

deste, 6 professores foram entrevistados. Para análise das respostas aos 

questionários e das entrevistas, a pesquisadora seguiu os procedimentos indicados 

por Bardin (1979). Os professores têm idade que variam entre 35 e 60 anos, estando 

a maioria na faixa dos 40 anos. Cinco são do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

Todos têm curso de pós-graduação: dois deles têm especialização em matemática, 
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sendo que um deles está cursando Mestrado em Matemática; dois têm 

especialização em Matemática e Educação; dois deles têm Mestrado em 

Matemática e um deles tem, ainda, Doutorado em Matemática, realizado no país e 

Pós-Doutorado, no exterior. Todos possuem mais de 15 anos de magistério, que 

foram identificados pelos códigos: Alfa, Beta, Gama, Delta, Sigma e Ômega. 

Pelas respostas dos seis entrevistados, tanto nos questionários quanto nas 

entrevistas, Cury observou que as práticas docentes são tradicionais: aulas 

expositivas, mais ou menos dialogadas conforme o professor; motivação inicia; 

revisão da aula anterior, seguida de exposição de conteúdos; apresentação de 

exemplos e de exercícios de aplicação, que são resolvidos pelos alunos e quando 

possível, corrigidos pelo professor. Conforme mencionamos na análise das outras 

dissertações, obedece o modelo típico das aulas de Matemática. 

As semelhanças entre os comportamentos dos professores ficam mais 

evidentes quando verificamos a maneira como estes lidam como os erros cometidos 

pelos alunos. Todos utilizam provas escritas e todos têm como objetivo a eliminação 

dos erros. Quanto a forma de avaliar, os professores aplicam testes e avaliações 

escritas para medir a “retenção” do conhecimento. Os professores entrevistados 

dizem preocupar-se mais com o desenvolvimento das questões ao corrigirem as 

provas, com a escolha das técnicas adequadas e com a argumentação empregada 

pelos alunos. No entanto, quando citam os erros mais frequentes, Cury relata que os 

professores citam erros de conteúdos referentes a anos anteriores e mostram 

exemplos que envolvem aplicações das fórmulas e regras. Constatando-se assim, 

que a preocupação com a correção do produto final ainda é maior do que a suposta 

importância com o desenvolvimento do processo de resolução. A maioria dos 

professores ao devolve as provas corrigidas aos seus alunos, buscam eliminar os 

erros cometidos por eles, os alertando inclusive, para que não os repitam. Fato que 

podemos observar pelos discursos dos professores: 

 

[...] às vezes eles chegam a estudar, mas não chegam a fixar a coisa, eles 
não exercitam o suficiente… eles leem aquele assunto, ficam com a ideia, 
mas não conseguem reproduzir, porque a parte da memória não 
funcionou...por exemplo, na derivada, às vezes, o cara sabe, ele enxerga 
qual o tipo de derivada, mas ele não sai do chão, porque ele não sabe a 
fórmula, porque ele não chegou a fixar… então, faltou estudo, realmente, 
pra ele poder reproduzir aquilo ali. (relato do professor Delta, CURY, 1994, 
p. 189.) 
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Para o professor Delta: aprender é fixar conteúdos. Ele atribui a causa do erro 

de seus alunos à falta de estudo. 

O professor Alfa quando questionado a respeito de qual é a sua postura 

quando um erro se repete em muitas provas, ele afirma fazer uma observação geral 

na turma e diz que sua postura é a de eliminar a ocorrência do erro e não a de tentar 

esclarecer a sua causa. Exemplificando essa atitude, ele repetiu o que diz para os 

alunos das aulas de Cálculo, que podemos observar no fragmento abaixo: 

 

[…] olha, vocês façam tudo, qualquer coisa, mas não digam que se “  vai 

a zero, então o somatório de  vai a zero, está claro?". Na prova, no 
entanto, parece que os alunos não se sensibilizam com o aviso, pois 
cometem o mesmo erro: quer dizer, não adianta, repetir mil vezes… (relato 
do professor Alfa, CURY, 1994, p. 162). 

 

O professor Beta concorda que entender o erro do aluno permite-lhe 

compreender como seu aluno pensa, no entanto, não utiliza o erro como recurso 

para aprendizagem de seus alunos. Quando os alunos procuram defender as suas 

formas de resolução, Beta reclama afirmando que os alunos “não se preocupam 

muito” com as observações indicadas por ele nas provas corrigidas. 

 

… às vezes, penso que um aluno aprende mais quando entende o seu erro 
do que quando apresenta de imediato a solução correta. Para nós 
professores, certamente o erro do aluno é um grande auxílio para 
entendermos os mecanismos do pensar (relato da professora Beta, CURY, 
1994, p. 172). 

 

O relato do professor Delta reforça o já apresentado nas dissertações 

anteriores, em que o professor não consegue adotar uma atitude diferente em suas 

aulas, pois se sente pressionado pelo grupo de professores. 

 

...eu vou corrigir uma prova, de repente eu tenho que seguir a linha de todo 
o mundo, né?… eu não posso avaliar coisas fora do que os outros fazem… 
porque vai ter diferença da minha turma pra turma dos outros, sabe?… Eu 
procuro fazer as coisas dentro do que todo o mundo faz, é claro, dentro 
daquela linha que é tradicional. Mas eu acho que, se eu fosse dono da 
minha cabeça, se eu pudesse fazer a coisa diferente, não faria provas como 
faço aqui… é muito de conhecimento, repetir, repetir… sabe como é, pega 
Cálculo, vinte turmas, todos os alunos têm que ter as mesmas 
possibilidades, entende?" (relato do professor Delta, CURY, 1994, p. 191). 
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Helena Cury observa em sua pesquisa que, em geral, os professores 

preocupam-se com as necessidades dos alunos ao selecionarem os conteúdos das 

disciplinas de matemática, mas não têm muita preocupação em partir dos problemas 

reais para desenvolver conteúdos, não utilizam a prática para contextualizar os 

conhecimentos teóricos. As aulas, em geral, são expositivas retomando os 

conteúdos que exigem pré-requisitos, e a matéria nova é apresentada por definições 

e demonstrações logicamente encadeadas. Ratificando o que temos demonstrado 

pela análise das quatro dissertações. 

Como expusemos no capítulo 3 desta dissertação, o objetivo do orador quando 

argumenta é suscitar no auditório adesão às teses que ele defende. Essas teses 

podem incidir sobre o real, serem fatos ou verdades, ou sobre o preferível ou valores 

estabelecendo hierarquias ou lugares do preferível. Pela análise das quatro 

dissertações, constatamos que os pesquisadores que realizaram tais pesquisas 

buscaram convencer o auditório afirmando a tese que o erro pode ser utilizado com 

um recurso de aprendizagem para os alunos. Este discurso também está presente 

na fala dos professores entrevistados nas pesquisas. No entanto, avaliamos que 

embora os pesquisadores defendam a tese utilizando argumentos que buscam 

convencer o auditório, não apresentam sugestões de metodologias ou práticas que 

trabalhem o erro de maneira construtiva. Pudemos verificar que o trabalho que os 

pesquisadores têm feito é verificar o não uso do erro como recurso de 

aprendizagem. Mas, nos parece que um dos fatores que impedem os professores de 

lidarem com os erros dos seus alunos e também com os seus próprios erros de 

maneira positiva está na representação social de matemática. Assim, o não uso do 

erro não ocorre apenas pela falta de interesse ou conhecimento do professor acerca 

do tema, mas porque a representação social da Matemática o impede de agir na 

direção preconizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

5.2 Relacionando os discursos 

 

O relatório elaborado pela SBEM15 , em 2003, apontou alguns fatores que 

justificam muitos dos problemas dos cursos de Licenciatura em Matemática. 

Tivemos acesso a este documento durante as pesquisas que fizemos para compor o 

capítulo 2 desta dissertação. Ao examinarmos os fatores presentes neste relatório, 

verificamos que muitos dos problemas sinalizados em 2003, continuam presentes 

nas práticas dos professores e estão sendo abordados no decurso desta 

dissertação. Nosso intuito é relacioná-los com os relatos de professores presentes 

nas quatro dissertações analisadas ao longo deste capítulo, pois são discursos 

complementares. Buscaremos provar que muitos dos problemas apontados neste 

relatório podem ser apreendidos no discurso dos professores. Faremos esta 

correlação objetivando identificar suas causas e discutir os elementos presentes nos 

discursos. Tais como a utilização de metáforas, metonímias e dissociações de 

noções. De tal modo, iremos melhor entender e captar as estratégias de 

interpretação e as marcas ideológicas do discurso e identificarmos os esquemas 

argumentativos presentes nos discursos dos professores e/ou pesquisadores. 

Para facilitar a compreensão, iremos expor o fator apontado no relatório, e em 

seguida, a nossa constatação. Citaremos a seguir, o primeiro fator retirado do 

relatório e que servirá de objeto para nossa análise:  

 

Primeiro fator: A concepção de professor como expositor oral de conteúdos 

matemáticos veiculados pelos livros didáticos. 

 

Conforme já mencionamos na análise da dissertação de Boavida (1993), para 

os professores entrevistados nesta pesquisa, ensinar matemática é basicamente 

seguir um ritual, no qual ora o professor expõe o conteúdo, ora ele corrige ou propõe 

exercícios. Vejamos o exposto no discurso da Professora Filipa: 

 

                                                 

15
 O relatório da SBEM apresenta os problemas mais frequentes enfrentados nos cursos de 
licenciatura em matemática, presentes no documento Subsídios para a discussão de propostas 
para os cursos de licenciatura em matemática: uma contribuição da Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática, 2003. 
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Os professores organizam as aulas de matemática começando pela 
correção do trabalho de casa, após o que se segue, se for “um assunto 
novo”, uma introdução teórica; posteriormente, faz-se a aplicação dos 
conceitos ensinados à resolução de exercícios, finaliza-se, 
sistematicamente, com um novo trabalho de casa, este é constituído por 
exercícios, “raramente uma atividade para os alunos investigarem”, se não 
houver um assunto novo para introduzir a aula será apenas de resolução de 
exercícios (BOAVIDA, 1993, p. 236). 

 

Os exercícios propostos aos alunos são basicamente retirados de livros 

didáticos, conforme declara, a mesma professora. 

 

Restringe este currículo a listagem dos conteúdos matemáticos a ensinar. 
Aquilo 'que está no livro’. Como a matemática constitui, presentemente, 
'uma disciplina seletiva (...) [que] faz parte integrante dos currículos 
necessários são entradas para as Faculdades", existe uma forte “pressão 
social" para o professor dar, se não todos, pelo menos a maior quantidade 
possível desses conteúdos. Para Filipa, esta pressão impede o professor, 
por vezes, de 'fazer coisas interessantes’ (BOAVIDA, 1993, p. 237). 

 

Também em Boavida, podemos verificar o esquema da organização do ensino 

na sala de aula do professor Artur: 

 

 

Figura 4: Aulas do Professor Artur  
Fonte: Boavida, 1993, p 206. 

 

Podemos constatar pelo esquema a visão que o professor Artur tem de suas 

aulas e de sua função como professor: Professor é aquele que “revela” o 

conhecimento ao aluno. Sua função é mostrar ao discípulo o caminho a ser seguido. 

Assim, logo após “receber” o conhecimento, o aluno deve praticar exercícios. Ao 

final, o professor avaliará, através da correção de exercícios, o quanto o aluno 

aprendeu. Assim, para o professor Artur, o aluno é uma tabula rasa. Esta concepção 

tem origem nas ideias de Aristóteles e tem afinidade com a concepção presente na 

metáfora Didacografia, instituída por Comenius, como apresentamos no capítulo 4, 

desta dissertação. 
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O estudo realizado por Boavida em 1993 teve como entrevistados professores 

portugueses, entretanto, no Brasil podemos constatar o mesmo fato, como mostra a 

dissertação de Cury (1994) e Pinheiro (2009): 

 

A grande maioria dos respondentes (vinte e cinco professores) adota uma 
postura tradicional. As aulas, em geral, são expositivas e alguns desses 
professores despertam o interesse da turma apresentando um problema 
real que será equacionado a partir dos conteúdos a serem abordados em 
aula. Outros professores iniciam a aula com a exposição da teoria, 
formalizada ou não. Seguem-se as aplicações dos conteúdos em exemplos 
e em exercícios, solicitando-se ainda, a resolução de outros exercícios 
pelos alunos, em aula, às vezes em grupo, ou em casa. Apenas quatro 
professores descrevem formas de trabalho características de outras 
tendências pedagógicas. Dois deles privilegiam o trabalho em grupo, 
quando os alunos se engajam a atividades, tais como jogos ou modelagem 
matemática, quando os conteúdos envolvidos são discutidos no grupo, e 
são solicitadas as explicações teóricas ao professor. (CURY, 1994, p. 128). 

 

Assim, como relata Cury, quando perguntado acerca das metodologias 

utilizadas em sala de aula e a maneira como estes trabalham o conteúdo em sala de 

aula, verificou que os professores, em sua maioria, apresentam o conteúdo através 

de aulas expositivas e logo após resolvem exercícios. Também Pinheiro, ao 

descrever e discutir a correção de exercícios propostos pela professora entrevistada 

em sua pesquisa, reafirma o mesmo padrão de aulas: 

 

A docente registra no quadro um dos exercícios. Trata-se de multiplicações 

por múltiplos de . Apesar de ter constato a dificuldade dos alunos em 
multiplicações por dezenas exatas, ela apresenta um novo procedimento. 
[...] Em seguida, houve apresentação da forma exposta no livro didático 
utilizado pela turma. (PINHEIRO, 2009, p. 93-94). 

 

Pelo relato da pesquisadora, verificamos o padrão mencionado nas 

dissertações anteriores: exposição do conteúdo seguido de resolução de exercícios. 

O livro didático também é utilizado como orientador da exposição de conteúdo feita 

pelo professor. 

Verificamos também na dissertação de Feltes (2007), que a pesquisadora 

justifica a dificuldades que os professores têm em contextualizar o conteúdo de 

potenciação e radiciação pela falta de aplicações e situações práticas presentes nos 

livros didáticos. 

 

Ao contextualizar, trabalhando com problemas, muitos educandos não 
compreendem o que fazer, pois nem sempre os livros didáticos apresentam 
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situações práticas para relacionar a parte algébrica do estudo de 
potenciação com problemas reais. Assim, o estudo da potenciação e da 
radiciação fica, muitas vezes, restrito a parte algébrica, sem aplicações. 
(FELTES, 2007, p.14). 

 

Embora o livro didático não seja a única fonte de pesquisa ou consulta para o 

professor ao planejar suas aulas, Feltes utiliza esse argumento. Evidenciando assim, 

a importância que o livro didático tem no cotidiano dos professores. 

Apresentaremos a seguir outro fator presente no relatório SBEM: 

 

Segundo Fator: A concepção de aprendizagem com um processo que envolve 

meramente a atenção, a memorização, a fixação de conteúdos através da 

repetição de exercícios mecânicos. 

 

Podemos constatar o exposto, através do relato presente na dissertação de 

Feltes (2007). Foi perguntado aos docentes o que poderia ser feito para auxiliar os 

alunos que apresentam erros em potenciação e radiciação, ao analisar a resposta 

dos mesmos, a pesquisadora constatou que os professores têm a crença de que a 

aprendizagem é fruto da fixação e da repetição de exercícios padronizados: 

 

P1 – Muita paciência, tempo para fixar e revisar os conteúdos em forma de 
trabalhos ou avaliações em duplas. 
 
P2 – Devem ser incentivados a ler com interpretação, e como cada um é um 
ser diferente não pode ser avaliado num todo. O erro é consequência de 
vários fatores: psicológicos, falta de base, falta de fixação. O aluno deve ser 
levado a gostar de Matemática e ele só vai aprender a gostar quando 
entendê-la. Muitos exercícios, atividades diversas, podem fazê-lo entender 
melhor. Nesse conteúdo proposto de Potenciação, não há grandes 
dificuldades. Então, nós nos perguntamos sempre: 

 
Será que a falha do professor que não explicou bem ou o aluno que não 
quer aprender. Por que ele não quer aprender? Está é a chave – ele não 
quer ou não conseguiu? 

 
P3 – Trabalhar mais os conceitos de potência e radiciação, e fazer mais 
exercícios de fixação para fixar e memorizar os processos, pois as quatro 
operações levam vários anos para os alunos fixarem, então acho que falta 
fixar melhor os conceitos de potenciação e exercitar mais. 

 
P4 – Revisar os conteúdos que apresentam problemas fazendo com que o 
aluno compreenda os conceitos e o porquê do cálculo. Na sociedade atual 
precisamos formar alunos mais autônomos e criativos, competentes para 
estudar e pesquisar por si mesmos abandonando a tradicional matemática 
decorada (FELTES, 2007, p. 68-69). 
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Pelo discurso dos professores presente na dissertação de Feltes, podemos 

verificar que a grande maioria dos professores atribui a causa dos erros de seus 

alunos a falta de base e a falta de fixação. Esta representação tem origem, como 

mencionamos anteriormente, na metáfora Didacografia instituída Comenius. O aluno 

é como uma folha de papel em branco, em que o professor pode escrever e deixar 

“fixado” o conteúdo. 

Verificamos que o professor acredita que a melhor maneira do aluno entender 

seja a repetição de muitos exercícios, no entanto, o mesmo professor propõe um 

questionamento. Se o conteúdo é de fácil compreensão, “não há grandes 

dificuldades” porque o método utilizado (repetição de exercícios) não parece eficaz? 

E continua se questionando se a falha nesse processo advém da responsabilidade 

do aluno ou do professor. O questionamento revela que o professor percebe a 

contradição presente na concepção: “muitos exercícios geram aprendizado”. Este 

questionamento também se encontra no relato da professora presente na 

dissertação de Boavida: 

 

 É uma parte, porque às vezes eles sabem muito [resolver exercícios] e 
depois se a gente lhes apresenta a expressão com outro aspecto já não são 
capazes de sair dali, não é? É uma parte. (relato da professora Beatriz, 
BOAVIDA, 1993, p. 217). 

 

No relato da professora Beatriz, podemos observar que, apesar de não apontar 

soluções, a professora se sente incomodada pelo fato da repetição de exercícios 

não garantir ao aluno a aplicação deste conteúdo em outros contextos. Com a sua 

indagação constatamos que a professora entende que não há uma relação de 

causalidade entre o fato de seus alunos “saberem muito resolver exercícios” e 

conseguirem aplicar esses conteúdos em diversos contextos. Com isso, queremos 

expor que não é a quantidade de exercícios feitos que garantirá ao aluno aplicar o 

conceito em qualquer situação e sim, a compreensão do conceito. Em Cury (1994) 

temos mais um exemplo da concepção de aprendizagem baseada na repetição para 

a fixação de exercícios: 

 

Chamou-nos a atenção a resposta de um professor que citou "os erros por 
falta de fixação de exercícios", evidenciando sua visão da aprendizagem 
como domínio de técnicas, adquiridas pela repetição dos exercícios de 
fixação. Outra afirmação bastante discutível é a do professor que diz: 
"procuro mostrar os passos importantes e exigir treinamento": Parece-nos 
que sua visão de aprendizagem, como a de outro professor já citado, é 
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aquela que acredita ser o aprender um domínio de técnicas que exigem 

treinamento continuado. (CURY, 1994, p. 138). 

 

Verificamos no presente relato a metonímia do professor como treinador. Neste 

esquema argumentativo, o professor aparece comparado a figura do treinador. 

Assim, para o professor entrevistado, o bom professor é aquele que exige 

treinamento dos seus alunos.  

Analisaremos outro fator presente no relatório da SBEM:  

 

Terceiro Fator: A crença de que as ideias prévias dos alunos constituem erros 

que devem ser eliminados. E a concepção do aluno como um agente passivo. 

 

 Podemos constatar que essa crença está no relato dos professores presente 

na dissertação de Boavida: 

 

há alunos que não conseguem fazer nada de nada (...) não proíbo esses 
alunos de irem ao quadro. Mas também o aluno que não sabe nada de 
nada. (…) também não posso estar a tê-lo aí um quarto de hora, dez 
minutos, vinte minutos a resolver uma questão, que depois na prática quem 
acaba por a resolver somos nós e que se resolveria em sete ou oito 
minutos. (relato do professor Artur, BOAVIDA, 1993, p. 213). 

 

Pelo relato verificamos que o professor não utiliza o erro como recurso que 

promova a discussão e troca de ideias, gerando aprendizado. O professor não 

estimula os alunos a refletir acerca da questão a ser resolvida, e também não indica 

pistas para que o aluno chegue ao resultado esperado. Assim, na perspectiva do 

professor Artur, ao resolver a questão no quadro, o aluno deve desenvolver o 

assunto de maneira correta. Se isso não ocorre, ele considera que pode estar 

perdendo tempo. 

Como já foi mencionado ao longo deste capítulo, os professores no exercício 

de sua função, muitas vezes, sofrem pressões sociais para cumprirem o conteúdo 

programático no tempo determinado e isto nos permite compreender a postura do 

professor. Entretanto, acreditamos que se o docente fizesse as intervenções 

devidas, no intuito de incentivar o aluno a refletir sobre seu erro e de aproximá-lo da 

resposta correta, o tempo de aula seria otimizado. 

  Verifica-se no mesmo fato, pelos relatos presentes na dissertação de 

Pinheiro: 
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Trata-se de multiplicações em que o segundo fator possui dois algarismos, 
e não é dezena exata. Utiliza-se o algoritmo convencional da multiplicação 
para a correção. A professora justifica que não chama os alunos ao quadro 
porque a matéria é muito recente. (PINHEIRO, 2009, p. 61). 

 
Segundo o relato, os professores evitam que os erros dos alunos sejam 
socializados e discutidos pela turma. Desperdiçando, assim, uma grande 
oportunidade de utilizar os erros como recurso para a aprendizagem. 
(PINHEIRO, 2009, p. 61). 

 

A concepção desse grupo de professores é, segundo Cury, a de que o 

aprendizado acontece “de fora para dentro”. A metáfora utilizada por Cury tem 

afinidade com a filosofia platônica. O conhecimento é algo que está externo. Cabe 

ao professor trazer aquilo que está “fora” para “dentro” do aluno. Assim, comparando 

ao mito platônico, o professor é aquele que revela ao aluno o conhecimento que está 

no lado do fora da caverna. 

Nesta perspectiva, podemos resumir as funções dos alunos e dos professores 

pelos seguintes esquemas. 

 

     

 

Figura 5: Funções dos alunos e professores 
Fonte: O autor (2017) 

 

Pretendemos explicitar pelo esquema, que o desejável, o preferível para o 

grupo de professores presentes nas quatro dissertações analisadas é que os alunos 
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“fixem os conteúdos” através da repetição de muitos exercícios e, desta maneira, 

aprendam. Podemos concluir também pelo esquema, que na concepção desse 

grupo de professores está presente a dissociação de noção de Professor de 

Matemática em bom ou mau. Assim: 

 

Termo 1 

O mau professor     não propõe muitos exercícios           Não fixa conteúdo 

 

Termo 2 

O bom professor      propõe muitos exercícios             Fixa conteúdo 

 

O termo 1 (mau professor) carece das características necessárias e desejáveis 

ao termo 2 (bom professor). Segundo o grupo de professores, presentes nas quatro 

dissertações, o desejável é a repetição de exercícios. Esta prática garante 

aprendizado. 

Apresentamos a seguir, outro fator presente no relatório: 

 

Quarto Fator: A predominância nos aspectos instrumentais e procedimentais 

da Matemática, procurando tornar os alunos hábeis no manejo mecânico dos 

algoritmos.  

 

Verificamos o predomínio desses aspectos instrumentais e procedimentais na 

dissertação de Pinheiro: 

 

Mais uma vez, supervalorizam-se os procedimentos do algoritmo, ao invés 
de discutir os porquês da disposição dos números e a relação dos 
procedimentos com a estrutura do sistema decimal de numeração 
(PINHEIRO, 2009, p. 94). 

 
Mas observamos que as professoras da amostra estudada não aprofundam 
nenhum dos algoritmos apresentados, e ainda é comum recusarem formas 
alternativas de cálculo. Contudo, isso não equivale a afirmar que há um 
descompromisso com o ensino por parte da professora. Tais práticas, quase 
sempre, são fruto de uma formação que as leva a considerar que estão 
agindo adequadamente. Na falta de tais conhecimentos, os professores 
recorrem ao que tem segurança em realizar: executar os algoritmos. 
(PINHEIRO, 2009, p. 97). 

 



87 

 

Concordamos com Pinheiro, os professores tendem a privilegiar os 

procedimentos do algoritmo ao invés de discutir os aspectos conceituais. 

Consideram que assim estão ensinando seus alunos da melhor maneira. Conforme 

abordamos no capítulo 4 desta dissertação, é difícil para o professor optar por 

posturas diferentes daquelas adquiridas ao longo do tempo e durante os anos de 

sua formação. Para que isto ocorra, é necessária uma mudança de crença. A 

concepção que esse grupo de professores tem é que o ensino de matemática é um 

treinamento, e, por isso, priorizam a execução de algoritmos, o que se verifica pelo 

relato de Pinheiro: 

 
No decorrer desta pesquisa procurei buscar possíveis origens para os erros 
dos alunos em sala, mas de uma maneira ampla. Em lugar de considerar 
cada aluno ou cada turma e seus erros de forma particular, trabalhei com 
semelhanças entre as descrições dos relatórios. Sempre que os relatos dos 
licenciandos descreviam que havia alunos com dúvidas durante as aulas, 
busquei regularidades em suas possíveis causas, bem como as dos erros 
presentes. Dentre os casos de ocorrências de dúvidas, erros e equívocos 
conceituais dos alunos, destaco dois possíveis motivos: um ensino que 
valoriza as regras sem significado, e formulações imprecisas ou incorretas 
de atividades. Pode-se facilmente perceber que há grande ênfase em 
abordagens meramente mecânicas. Nelas, os algoritmos das operações 
recebem destaque em detrimento de seus significados ou justificativas. [...] 
o que pode ser visto nas práticas é uma supervalorização do ensino destes 
algoritmos, sem que o aluno desenvolva a competência de identificar que 
operações e, portanto, que algoritmos servem para solucionar um problema. 
Além disso, os algoritmos são, quase sempre, apresentados e treinados 
sem uma devida conceituação de seus passos, o que permitiria uma melhor 
compreensão da ação. (PINHEIRO, 2009, p. 77-78). 

 

Pelo relato da pesquisadora podemos verificar que ela atribui a causa das 

dúvidas ou erros dos alunos há um ensino que valoriza as regras sem significado, 

abordagens mecânicas, em que os algoritmos são ensinados sem que o aluno 

possa entender a conceituação desses procedimentos. Segundo Pinheiro, os 

algoritmos são “apresentados e treinados sem uma devida conceituação”, ou seja, 

os professores observados em sua pesquisa, acreditam que precisam treinar seus 

alunos. Tal fato, implica na repetição e memorização de procedimentos sem 

significados para os discentes. 

Examinemos a seguir outro fator a ser analisado do relatório SBEM: 

 

Quinto Fator: Há predomínio da visão da Matemática como uma disciplina 

neutra, objetiva, abstrata, sem relação com o contexto sociocultural em que 

ela é produzida, praticada e significada.  
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Verificamos o predomínio desta visão pela análise de Boavida (1993) do relato 

da professora Beatriz: 

 

Se Beatriz pretendesse definir a matemática de uma forma simples, como 
ela própria faz questão de salientar, poderia dizer que 'é um conjunto de 
operações e de regras e de técnicas que são precisas e que servem para 
resolver uma data de situações e de problemas. [...]na matemática o que é, 
é mesmo. É o que eu costumo dizer aos alunos. O que é, é mesmo e pode-
se demonstrar. Não há aqui meio-termo. (BOAVIDA, 1993, p. 218). 

 

Para o professor Artur cujo relato também está apresente na dissertação de 

Bovida (1993, p. 215), a matemática é “uma ciência rigorosa, muito abstrata, [que] 

prima pelo seu rigor e por uma grande dose de abstração”. De maneira 

complementar, na dissertação de Cury (1994), podemos destacar um relato 

interessante do professor identificado pelo nome Ômega: 

 

E, nesse momento, Ômega completou uma ideia que já havia aparecido nas 
respostas ao questionário: "os professores de Matemática destacam-se por 
serem dedicados, cumpridores, rigorosos, exigentes”..."por isso as pessoas 
que se dedicam à Matemática...são pessoas certinhas…corretas". (CURY, 
1994, p. 204). 

 

O relato do professor Ômega é interessante por também revelar a 

representação que os professores têm de seu grupo. Em geral, os professores de 

matemática são rigorosos, exigentes, cumpridores de suas tarefas e esperam que 

seus alunos tenham o mesmo comportamento. Muitos professores possuem a 

crença de que essa atitude é própria daqueles que se dedicam a matemática. 

Por fim, citaremos o último fator do relatório que iremos analisar: 

 

Sexto Fator: A avaliação como resultado da relação direta entre o que aluno 

demonstra ter aprendido nas provas e o conhecimento matemático que 

possui.  

 

Cury, em sua pesquisa, buscou compreender qual o significado da palavra 

“aprender” para os professores entrevistados e como eles utilizam de recursos para 

certificarem o aprendizado de seus alunos. Segundo a autora, dos dezoito 

professores que responderam quanto à maneira como o aluno demonstra que 

aprendeu, onze disseram que o aprendizado do aluno aparece nas verificações, nos 
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testes, nas respostas às questões propostas, orais ou escritas. As respostas 

evidenciam que para esse grupo de professores, a avaliação revela o conhecimento 

que o aluno possui. Esses professores não apresentaram outros recursos para 

avaliar como seus alunos aprendem. Consideram que a aprendizagem é uma 

acumulação de conteúdos que cabe ao aluno estudar para reproduzir na prova. 

Feltes (2009), corroborando o exposto, afirma que há entre os professores de 

matemática, uma “fórmula geral” para avaliar o aprendizado dos alunos: 

 

Existe um consenso, por parte do professor de Matemática, de que nesta 
disciplina só podemos avaliar por meio de provas, testes, e que as 
respostas dos alunos, submetidos a esses instrumentos de avaliação 

devem ser fiéis ao foco sob o qual o conteúdo foi estudado. (FELTES, 2009, 
p. 31). 

 

Assim, ao ensinar, o professor sugere o modelo pelo qual deve ser seguido 

pelo aluno. O conteúdo aprendido deve ser demonstrado conforme foi explicado pelo 

professor e espera-se também o que o resultado final seja alcançado. Descarta-se, 

em geral, o desenvolvimento realizado pelo aluno, outras formas de raciocínio. De 

tal modo que, nesta perspectiva, o professor entende que o resultado da avaliação é 

o conteúdo “fixado”, “aprendido”, “retido” pelo aluno. Reafirmando a concepção de 

Comenius, de que o aluno é uma folha de papel em branco e cabe ao professor fixar 

o conteúdo nesta folha de papel. 

Buscamos reunir no esquema a seguir o resumo das representações deste 

grupo de professores acerca do ensino e da aprendizagem em matemática. 

Segundo a concepção do grupo, o professor cumpre sua função de ensinar, ao 

expor e propor conteúdos dos livros didáticos. Quanto maior a quantidade de 

exercícios, maior será a “fixação” destes conteúdos na cabeça dos alunos. A fixação 

impede o erro, portanto, nesta perspectiva, a fixação gera aprendizado. Do mesmo 

modo, é função do aluno estar sempre atento. Deve repetir muitos exercícios para 

fixar o conteúdo proposto pelos professores e assim, não errar.  A ausência do erro, 

revela que o aluno aprendeu o conteúdo e que o professor obteve êxito ao ensinar. 
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Figura 6: Esquema Ensinar e Aprender  
Fonte: O autor (2017) 
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6 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

6.1 A metodologia utilizada 

 

Para alcançar o objetivo principal desta pesquisa que consistiu em expor 

argumentos utilizados para definir o erro no ensino da Matemática e assim 

apresentar as Representações Sociais dessa disciplina, optamos por fazer uma 

análise retórica de três dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. Ao 

desenvolver uma revisão de outras pesquisas, visando realizar uma análise retórica 

das mesmas e produzir novos resultados ou sínteses a partir das noções 

apresentadas nestes estudos, transcendendo aqueles anteriormente obtidos, 

apresentando o que as pesquisas realizaram e, por esta via, expor as 

Representações Sociais da Matemática que orientam essas pesquisas, bem como a 

dos professores que ali estão registrados. Por exemplo, uma das metáforas o erro é 

um REGISTRO ESCRITO NA CABEÇA DO ALUNO, logo, é preciso apagá-lo, indica 

que o núcleo figurativo dessa Representação Social se organiza em torno do 

empirismo britânico16, conforme pudemos explorar melhor ao longo do capítulo 4 

desta dissertação. 

Entretanto, antes de realizarmos a análise retórica foi preciso constituirmos o 

corpus da análise. Nos primeiros momentos de busca do corpus para a produção da 

análise, foram escolhidos 40 trabalhos, entre estes artigos, dissertações e teses, que 

tratavam de análise dos erros em Matemática, mesmo que o título da pesquisa não 

remetesse diretamente a essa questão. Foi feita a busca online dos textos 

completos destes trabalhos. Consultamos também listas de teses e dissertações 

publicadas na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – 

CAPES. Dentre as 40 produções selecionadas, verificamos que 30 delas abordavam 

erros de cálculos de algum conteúdo específico da matemática. Esta constatação 

nos pareceu intrigante e sugeria contribuições aos nossos estudos acerca das 

representações dos professores de Matemática. Assim, buscamos fazer uma leitura 

                                                 

16
 O método empírico de Francis Bacon e de Thomas Hobbes influenciou toda uma geração de 
filósofos no Reino Unido a partir do século XVII. John Locke é considerado o fundador dessa 
tradição, que ficou conhecida como empirismo britânico. Em seu livro Ensaio Sobre o 
Entendimento Humano, Locke descreve a mente humana como uma tabula rasa (literalmente, uma 
"ardósia em branco"), onde, por meio da experiência, vão sendo gravadas as ideias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/reino_unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/s%252525c3%252525a9culo_xvii
http://pt.wikipedia.org/wiki/john_locke
http://pt.wikipedia.org/wiki/tabula_rasa
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mais aprofundada destas 30 dissertações, a fim de realizar comparações entre elas 

e buscar compreender que razões levam os professores de matemática, em sua 

maioria, a dedicarem seus estudos aos erros de cálculo. Verificamos que estes 30 

trabalhos poderiam ser classificados em duas categorias: os trabalhos em que os 

pesquisadores se dedicavam a analisar erros de cálculo e os trabalhos em que os 

pesquisadores buscavam verificar como os professores ou alunos lidam com os 

erros. 

Optamos por descartar os trabalhos que envolviam pesquisas feitas 

exclusivamente com alunos, por considerarmos que fugiria ao objetivo de nossa 

dissertação. Entre o grupo de dissertações que nos restaram, resolvemos nos 

dedicar as dissertações das pesquisadoras Feltes (2007), Pinheiro (2009) e a tese 

de Cury (1994). A escolha desses três trabalhos foi devida a qualidade dos trabalhos 

realizados e do acervo de informações presentes neles. Observamos que no 

discurso dos professores, as metáforas utilizadas, os implícitos, o uso de slogans 

educativos, poderíamos obter um material rico para a nossa análise retórica. A 

dissertação da pesquisadora Boavida (1993) entrou para o corpus da pesquisa por 

também se tratar de um trabalho de qualidade, além de fazer um contraponto com 

os três trabalhos selecionados. A pesquisa foi realizada em Portugal, o que nos 

permitiu também estender nossas hipóteses e compará-las com um ensino de 

matemática de um outro país. Além disto, a dissertação de Boavida não tratava de 

erros de cálculo, mas sim, analisar a maneira como os professores trabalham as 

resoluções de problemas e apreender a concepção de matemática dos professores 

entrevistados utilizando este tema como viés. O que nos pareceu muito oportuno. 

Seguem as referências do corpus, juntamente com quadros que contém 

informações gerais de cada uma das três dissertações e da tese selecionadas para 

a análise.  

- Corpus da análise retórica: 

 

BOAVIDA, Ana Maria Dias Roque de Lemos. Resolução de Problemas em 

Educação Matemática: contributo para uma análise epistemológica e educativa das 

representações pessoais dos professores. 1993. 296 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1993. 
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CURY, Helena Noronha. As concepções de matemática dos professores e suas 

formas de considerar os erros dos alunos. 1994. 245 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1994. 

 

FELTES, Rejane Zeferino. Análise de erros em Potenciação e Radiciação: um 

estudo com alunos do ensino fundamental e médio. 2007. 132 f. Dissertação 

(Mestrado Educação em Ciências e Matemática) – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

 

PINHEIRO, Lucíola Castilho Oliveira. Episódios de correção: Informações sobre 

como o professor lida com produções matemáticas de seus alunos. 2009. 128 f. 

Dissertação (Mestrado Ensino de Matemática) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.  

 

Quadro 3: Informações gerais da pesquisa de Boavida (1993) 

Autor Ana Maria Dias Roque de Lemos Boavida 

Título 

Resolução de Problemas em Educação Matemática: contributo 

para uma análise epistemológica e educativa das 

representações pessoais dos professores 

Palavras-chave Não apresenta 

Instituição Universidade Nova de Lisboa 

Orientador Teresa Ambrósio 

Ano 1993 

Programa Mestrado em Educação 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é pesquisar e compreender as 

representações pessoais dos professores relativas a problema 

e resolução de problemas no âmbito da educação matemática; 

e explorar possíveis relações entre estas representações e as 

suas filosofias pessoais sobre matemática. 

Fonte: O autor (2017) 
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Quadro 4: Informações gerais da pesquisa de Cury (1994) 

Autor Helena Noronha Cury 

Título 
As concepções de matemática dos professores e suas formas 

de considerar os erros dos alunos 

Palavras-chave Não apresenta 

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Orientador João José Mouriño Mosquera 

Ano 2009 

Programa Doutorado em Educação 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é analisar as relações entre as 

concepções de Matemática assumidas pelos professores e 

suas formas de considerarem os erros dos alunos. 

Fonte: O autor (2017) 

 

 

Quadro 5: Informações gerais da pesquisa de Feltes (2007) 

Autor Rejane Zeferino Feltes 

Título 
Análise de erros em Potenciação e Radiciação: um estudo com 

alunos do ensino fundamental e médio 

Palavras-chave 
Análise de erros. Potenciação e Radiciação. Ensino 

Fundamental e Médio 

Instituição Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Orientador Helena Noronha Cury 

Ano 2007 

Programa Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é analisar erros cometidos por alunos 

de Ensino Fundamental e Médio, ao resolverem testes sobre 

potenciação, radiciação e equações exponenciais 

Fonte: O autor (2017) 
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Quadro 6: Informações gerais da pesquisa de Pinheiro (2009) 

Autor Lucíola Castilho Oliveira Pinheiro 

Título 
Episódios de correção: Informações sobre como o professor 

lida com produções matemáticas de seus alunos 

Palavras-chave Educação Matemática. Análise de erros. Anos Iniciais. 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Orientador Mônica C.F. Mandarino 

Ano 2009 

Programa Mestrado em Ensino de Matemática 

Objetivo 

O objetivo deste estudo é  investigar se e como os professores 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental valorizam a produção 

matemática dos alunos, sobretudo quanto à maneira como 

lidam com os erros cometidos, direcionando o olhar para a 

atuação de ambos durante episódios de correção. 

Fonte: O autor (2017) 

 
 

Com o intuito de estabelecer relações entre os trabalhos analisados, 

percebendo semelhanças e diferenças entre os erros e dificuldades dos alunos e a 

maneira como os professores lidam com eles, procuramos responder às questões: 

 

(a) Que tipos de erros e/ou dificuldades dos alunos podem ser identificados 

nestes trabalhos? 

 

(b) Que representações sobre a matemática estão implícitas ou explicitas nestas 

pesquisas? 

 

(c) Quais os modos de os professores e/ ou pesquisadores lidarem com os erros 

dos seus alunos? 

 

(d) Que relações podem ser estabelecidas entre as representações de ensino da 

matemática, os tipos de erros cometidos pelos alunos e a maneira como os 

professores lidam com eles? 
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Esta última questão nos permitiu obter um elemento importante de análise que 

foi a obtenção de novos resultados a partir do confronto do resultado destas 

pesquisas analisadas. Assumindo como hipótese de trabalho que a maneira como 

os professores lidam com os erros de seus alunos está estreitamente relacionado ao 

modo de conceber e realizar o ensino de matemática em sala de aula, nosso intuito 

foi verificar como ocorre esta relação. 

Através da análise retórica do discurso, buscamos identificar as figuras de 

pensamento que coordenam e condensam o discurso dos professores de 

matemática e expor as principais técnicas, metáfora, metonímia e dissociação de 

noção, a fim de melhor examinarmos os procedimentos persuasivos. Para realizar 

tal procedimento, utilizamos como referencial teórico os trabalhos desenvolvidos por 

Perelman e Olbrechts–Tyteca e o trabalho desenvolvido pelo pesquisador Tarso 

Mazzotti. Tivemos por finalidade também apreender o que se denomina “contexto 

retórico”, que envolve aqueles três termos mencionados no capítulo 3: o orador, o 

auditório e o discurso e assim, pela verificação da descrição dos discursos, buscar 

compreender as representações acerca da matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizamos esta dissertação trazendo alguns comentários sobre as angústias, 

mudanças, dificuldades e aprendizados que aconteceram ao longo do processo de 

investigação e escrita desta dissertação. 

O processo de pesquisa é muito prazeroso, nos proporciona momentos de 

entusiasmo e realização, mas requer muito empenho e dedicação. Conciliar a 

pesquisa, com o trabalho docente e a vida pessoal é uma tarefa desafiadora. Talvez 

uma arte, ou um risco constante. Durante o percurso, enfrentei muitos desafios de 

ordem profissional, pessoal e familiar. Não foi fácil chegar até aqui. No entanto, 

passo por tudo isso me sentindo mais segura e forte. Trago comigo, uma gratidão 

profunda por todos os que me ajudaram a trilhar este caminho, em especial, ao 

professor Tarso Mazzotti, por confiar em meu potencial, pela paciência com as 

minhas dificuldades, pela companhia constante e pelo profundo aprendizado. 

Chegada a última etapa da investigação, me atenho às reflexões realizadas ao 

longo da pesquisa. Tais reflexões movimentaram minhas práticas em sala de aula, 

modificaram minhas crenças e representações acerca do erro e da matemática. 

Consequentemente, transformaram a maneira como hoje lido com os erros dos 

meus alunos, com os meus próprios erros enquanto professora e a relação que 

estabeleço com meus colegas de profissão.  Para as considerações finais da 

presente pesquisa, retomamos as questões propostas no início deste trabalho e a 

partir delas, iremos expor os resultados, conclusões e reflexões obtidas a partir das 

análises feitas das três dissertações e da tese que compuseram o corpus deste 

trabalho. 

Com o objetivo de investigar e analisar as relações existentes entre as 

representações da matemática e do erro e a maneira como os professores desta 

ciência lidam com os erros de seus alunos, pudemos identificar que boa parte dos 

trabalhos relacionados à análise de erros se referem a erros de cálculos 

matemáticos. Constatamos este fato no momento da escolha do corpus desta 

pesquisa e também pela análise dos trabalhos analisados. Assim, verificamos 

também a ênfase dada a abordagens mecânicas e a destreza na utilização de 

algoritmos, sem maiores preocupações com a justificação de conceitos e 

procedimentos. Chegamos à conclusão de que há uma valorização tão grande aos 
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aspectos mecânicos dos conteúdos matemáticos, que estes acabam se tornando 

objetos de estudo das pesquisas. 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos, os professores apresentam 

como justificativas a falta de atenção, a falta de fixação dos conteúdos, dificuldades 

em conteúdos anteriores e o desinteresse dos alunos. Quanto ao tratamento 

dispensado ao erro, os professores, em sua maioria, têm hábitos de expor mais uma 

vez o “como se faz” da mesma maneira e acreditam que isto seja o suficiente para 

que as dificuldades sejam superadas. Em geral, os professores não discutem ou 

cometam, em sala de aula, os erros cometidos pelos alunos. Os erros não são 

colocados em evidência pelos professores, porque que levantar questões para o 

debate não é uma atitude comumente adotada. A validação das produções dos 

alunos habitualmente é de responsabilidade do professor e os alunos, em geral, não 

possuem autonomia para analisar suas próprias estratégias de resoluções e nem tão 

pouco de seus colegas. Além disso, é raro os alunos apresentarem estratégias de 

raciocínio, nas resoluções de problemas ou exercícios, diferentes dos professores. 

As aulas de matemática obedecem ao ritual: exposição de conteúdo, resolução de 

exercícios, correção dos exercícios e trabalho de casa. Prioriza-se a resolução de 

exercícios mecânicos e quando os alunos apresentam dificuldades, o professor 

geralmente recorre ao quadro para uma “nova” explicação e propõe uma “bateria” de 

exercícios similares aos anteriores. A síntese do ensino de matemática, segundo o 

discurso dos docentes nos trabalhos analisados, é: o professor cumpre sua função 

ao ensinar os conteúdos propostos pelos livros didáticos e o programa da instituição. 

Assim, o bom professor encarrega-se de fazer muitos exercícios para garantir a 

“fixação” dos conteúdos e consequentemente, o aprendizado discente. Os erros 

precisam ser evitados e para prevenir sua ocorrência, é necessária a prática de 

exercícios mecânicos. 

O presente trabalho nos permitiu apreender as represenções sobre a maneira 

como os professores concebem o erro de seus alunos e suas representações sobre 

o ensino de matemática. Elencamos as principais, pelas quais podemos expor o 

tratamento dado ao erro no ensino de matemática e assim apresentar as 

Representações Sociais desta ciência: (i) a crença de que as ideias prévias dos 

alunos constituem erros que devem ser eliminados; (ii) a representação do professor 

como expositor oral de conteúdos matemáticos veiculados pelos livros didáticos; (iii) 

a concepção de aprendizagem como um processo que envolve meramente atenção, 
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memória, fixação de conteúdos através da repetição de exercícios mecânicos. Esta 

síntese tem revelado o ensino típico desta ciência nas salas de aula brasileiras. 

Outra constatação geral: os professores têm uma visão absolutista da 

Matemática, considerando-a como um ramo do conhecimento das verdades 

absolutas, não ponderam a possibilidade de o conhecimento matemático ser falível e 

corrigível. Nesta perspectiva, o conhecimento matemático só tem sentido se for útil 

às necessidades cotidianas, é exato, e uma vez estabelecido, deve ser ensinado 

como verdade absoluta. Mesmo quando apresentam mudanças em suas práticas, 

contestando alguns aspectos do ensino tradicional, os professores estão convictos 

de que devem evitar os caminhos que possam levar os alunos aos erros. Há 

também uma postura arrogante do professor, relatada por Cury em sua pesquisa, 

herdada dos anos de sua formação cuja evidencia é uma atitude autoritária e pouco 

flexível. Segundo os professores entrevistados, as pessoas que se dedicam à 

matemática têm uma atitude “certinha”, “correta”, tendem a aceitar passivamente as 

normas vigentes da instituição de ensino, bem como não buscam refletir sobre as 

suas representações e práticas.  

Os trabalhos analisados nesta dissertação sugerem que investimentos na 

formação dos professores para garantir uma nova abordagem em relação aos erros 

dos alunos e metodologias que utilizem os erros como recurso para aprendizagem. 

No entanto, acreditamos que todo investimento na formação dos professores será 

pouco se, aliada a formação inicial e continuada, não houver uma mudança na 

representação, logo, nas atitudes dos professores. Mas tais mudanças requerem 

alterações nas suas práticas, as quais são mantidas pelas instituições escolares e 

pela ideologia que estabelece a Matemática como “ciência exata”.  

Utilizar a metodologia dos erros ou outra metodologia que promova a qualidade 

do ensino exige sala de aulas com número reduzido de alunos por turma, 

atendimento individualizado, uso de tecnologias, horário destinado ao planejamento 

e reuniões de professores. Por trabalhar em uma escola que me oferece tais 

condições e instalações físicas privilegiadas, além de todos os recursos materiais, 

percebo que é mais fácil refletir sobre estas questões e adotar metodologias que 

auxiliem o aprendizado dos meus alunos, como a metodologia dos erros. No 

entanto, compreendo que em muitas escolas públicas e privadas no Brasil, adotar 

estas metodologias é um grande desafio. Os professores não têm motivação para 
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realizar tais tarefas porque em seu cotidiano existem outras tarefas mais básicas e 

prioritárias que concorrem com esta urgência. 

Assim, concluímos esta pesquisa não apenas indicando que os professores, 

em geral, não utilizam os erros dos seus alunos como recurso para aprendizagem. 

Embora este procedimento seja valioso, verificamos no decorrer desta pesquisa, ser 

preciso investir na mudança das representações sociais de Matemática que 

sustentam as atitudes dos professores de Matemática e os de outras disciplinas. 

Essa representação social acerca da Matemática e do seu ensino parece ser o 

obstáculo mais forte para alterar o modo de fazer nas escolas e fora delas. Porque 

para a maioria dos professores, a matemática é exata, não admite erros, está 

reduzida ao cálculo. Ou seja, a parte mais fundamental da matemática, segundo os 

professores, é o cálculo. Esta representação está cristalizada no discurso dos 

professores. A pesquisa que ora relatamos conduz a propor outras que permitam 

mais bem compreender a representação social de Matemática em nossa sociedade, 

pelo exame da constituição da ideologia que sustenta o seu caráter de verdade 

revelada e absoluta, como vimos no capítulo 4. Pretendemos mostrar no decurso 

deste trabalho que, o grupo (professores/ pesquisadores matemáticos) toma parte 

de uma ideologia (a do erro/ acerto) para dizer do modo adequado, o desejável para 

escolarizar em matemática. Essa “tradução” é instituída pelo que se considera 

desejável/ preferível para as pessoas em geral, e, em particular, para a 

aprendizagem da matemática. Essa tradução é uma representação social de 

matemática, a qual é dita , exata. De fato, o cálculo é exato, não a matemática, que 

não se resume ao cálculo. A presente dissertação constitui a base de um projeto de 

pesquisa para a complementação dos estudos da tese de doutoramento. Nesta 

ocasião, abordaremos de maneira mais aprofundada a Teoria das Representações 

Sociais, com o objetivo de investigar as razões que sustentam a crença, da maioria 

dos professores, de que a Matemática é exata, não admite erros e está reduzida ao 

cálculo. 
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