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Introdução 

O presente trabalho trata das dificuldades de aprendizagem em 
Matemática. A idéia de desenvolver uma pesquisa sobre essas dificuldades surgiu 
através de minhas experiências como professora. Sou professora de uma Escola 
Municipal de Ensino Fundamental, na cidade de Porto Ferreira, estado de São Paulo. 
Trata-se de uma escola de periferia cujos alunos são economicamente carentes e com 
sérios problemas familiares.  
   O enfoque do trabalho está nas dificuldades apresentadas pelos alunos, 
de terceira série do Ensino Fundamental, na aprendizagem da adição e da subtração 
com números naturais. 
  O trabalho tem como objetivo detectar as principais dificuldades 
apresentadas pelos alunos ao aprender Matemática, a origem dessas dificuldades e as 
possíveis formas de intervenção para minimizá-las e, de certo modo, contribuir para a 
minha prática pedagógica e de outros professores preocupados com a melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 
  Para isso foi desenvolvido um estudo teórico a respeito das dificuldades 
na aprendizagem de Matemática nas séries iniciais e um estudo prático, no qual 
investigou-se os principais erros cometidos pelos alunos. Ao todo contamos com 64 
alunos, na faixa etária de 9 a 13 anos. 
  Os erros observados e as estratégias propostas neste trabalho não 
permitem uma generalização a respeito dos erros encontrados no dia-a-dia de uma sala 
de aula e das possíveis estratégias a serem utilizadas para superação de tais 
dificuldades.  
 
Capítulo 1: O erro no processo de ensino-aprendizagem  
  Até bem pouco tempo atrás, o erro era visto como algo negativo, que 
dificultava o processo de ensino-aprendizagem. Era considerado como uma falta 
cometida pelo aluno por sua incapacidade ou por insuficiência de conhecimentos. E 
ainda hoje, é assim encarado por muitos professores, em muitas escolas.  

Mas atualmente, várias pesquisas vêm contribuindo para a mudança 
dessa concepção de erro. Uma das contribuições do construtivismo de Piaget deu-se 
na mudança da concepção do erro na aprendizagem. 
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Para ele, a aprendizagem se dá através da invenção e da descoberta. As 
estruturas, os esquemas, os conceitos, as idéias, são criados, construídos por um 
processo de auto-regulação, ou seja, alguns aspectos serão mantidos e outros 
corrigidos de acordo com o objetivo que se pretende alcançar. Nesse processo, erros e 
acertos são inevitáveis, fazem parte do processo e, portanto não devem ser negados e 
nem evitados com punições, mas sim problematizados e transformados em situações 
de aprendizagem (Piaget, 1978). 
   
Fontes de dificuldade ou erro na aprendizagem de Matemática 
 As fontes de dificuldades apresentadas pelos alunos não podem ser atribuídas a 
um único fator. É possível que muitos obstáculos geradores dos erros em Matemática 
nem mesmo estejam localizados no campo matemático. A leitura de diferentes 
pesquisas que tratam dessa problemática e a prática pedagógica em sala de aula 
permitem que reflexões sobre os diferentes fatores que podem contribuir para a 
dificuldade dos alunos sejam aqui discutidas. 
Diferença entre o saber vivenciado e o escolar:  A criança, quando entra na escola, 
traz consigo noções e conhecimentos adquiridos no seu dia-a-dia através de conversas, 
brincadeiras, situações da vida cotidiana. No entanto, na escola, depara com um 
conhecimento sistematizado, repleto de símbolos e isso pode provocar um conflito, 
gerando dificuldades na adaptação desses conhecimentos.  
Escola: A falta de um projeto bem definido e de materiais adequados pode gerar uma 
certa desorganização no ambiente escolar e provocar dificuldades de aprendizagem em 
seus alunos. 
Alunos: Geralmente, as dificuldades que podem ter como fonte o aluno, são geradas 
por falta de interesse destes nos estudos, dificuldades de leitura e interpretação, auto-
imagem debilitada quanto ao seu potencial de aprendizagem. 
Concepções negativas de Matemática: A concepção de matemática como uma 
matéria difícil, que só é aprendida por alunos inteligentes, como uma matéria exata, 
pronta e acabada, que precisa apenas ser transmitida, cabendo ao aluno apenas 
recebê-la e reproduzi-la, acaba fazendo com que algumas pessoas passem a 
considerar as dificuldades apresentadas pelos alunos como normais. Essa concepção é 
transmitida aos alunos, tornando-se um dificultador da aprendizagem e, portanto 
gerando algumas dificuldades. 
Obstáculos epistemológicos: O processo de evolução da Matemática apresentou 
vários momentos de conflitos aos matemáticos e às pessoas em geral. Esses 
obstáculos epistemológicos, muitas vezes são reproduzidos na escola.  
Programas/Conteúdos: Conteúdos mal estruturados, ou que se apresentam de 
maneira desorganizada, exigindo dos alunos saltos mentais e a utilização de conceitos 
que ainda não assimilou, podem gerar muitas dificuldades.  
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Família : Atualmente, o papel da família e da escola, na educação das crianças, não 
está claramente definido. A omissão ou a interferência excessiva, por parte da família, 
pode prejudicar o processo de ensino-aprendizagem, gerando dificuldades. Muitas 
vezes a participação consciente da família pode ser fundamental para o sucesso dos 
filhos.  
Avaliação: A avaliação é, muitas vezes, considerada como instrumento apenas para 
verificar o que o aluno não aprendeu, como instrumento de punição, como instrumento 
de quantificação do resultado final, não considerando a evolução do aluno. São essas 
concepções distorcidas da avaliação que a tornam uma fonte de dificuldade. 
Metodologia: A metodologia pode resultar em dificuldades por várias causas. É o caso 
da exposição de conteúdos de maneira não estruturada, pouco clara e não levando em 
consideração as possíveis lacunas em determinados conhecimentos; da falta de 
exemplos simples para ilustrar as explicações; da ausência de uma avaliação 
apropriada; da não utilização de uma linguagem acessível aos alunos; de um ritmo de 
trabalho que não leva em consideração as necessidades e as capacidades dos alunos; 
da má utilização e da não variação dos recursos didáticos. 
Professor: Embora o papel do professor seja facilitar a aprendizagem, algumas vezes, 
ele pode ser um fator que gera dificuldades. Professores que possuem uma má 
formação no que diz respeito aos conceitos matemáticos ou a formação didático-
pedagógica podem causar prejuízo, na medida, que podem apresentar os conteúdos de 
maneira confusa.  
   
Capítulo 2: Análise de erros na resolução de algoritmos 

Para que pudessem ser observados os erros na mecânica das operações 
formulou-se uma folha de atividades contendo vinte e quatro contas - doze adições e 
doze subtrações - envolvendo diferentes níveis de dificuldade. Buscou-se apresentar os 
diferentes níveis de dificuldade para que a análise fosse o mais abrangente possível. 

Observou-se que na adição e na subtração de números pequenos 
(envolvendo apenas unidade e dezena) e que não apresentavam necessidade de 
reagrupamentos, praticamente não houve erros. 

Através da análise dos erros cometidos, foi possível estabelecer algumas 
categorias de acordo com o tipo de erro apresentado.  

 
 
Categorias de erro 
Reprodução errada da proposta: O aluno reproduz o número ou a operação 
apresentada de maneira errada. Alguns alunos, ao "armar" a conta copiam os números 
errados. Outras "armam" as contas corretamente, mas confundem a operação a ser 
realizada. No entanto, os erros acima descritos não indicam confusão na idéia das 
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operações apresentadas e por isso quando são questionados sobre o que foi feito 
percebem rapidamente e sem o auxílio do professor o erro cometido.  
Erro na contagem: O aluno erra ao efetuar a contagem de uma das colunas. A 
contagem é feita pela maioria dos alunos contando nos dedos da mão. Observou-se 
que os erros de contagem acontecem com maior freqüência quando os algarismos que 
compõe o número são maiores que cinco e, portanto quando o resultado da soma da 
coluna ultrapassa dez ou no caso da subtração quando, devido às trocas, o número do 
qual se deve subtrair é maior que dez. Em ambos os casos os números não podem ser 
representados nas mãos, que se constituem na "ferramenta" de cálculo dos alunos. Os 
erros acima descritos não envolvem problemas com conceitos matemáticos e por isso, 
quando o resultado é questionado, o aluno corrige rapidamente suas contas. 
Erro na organização espacial: O aluno não organiza de maneira correta as colunas da 
unidade, dezena... Os erros apresentados mostram que esses alunos não 
compreenderam essa idéia e por isso, aceitam facilmente que unidades sejam somadas 
com dezenas, por exemplo. 
Erro ao somar ou subtrair o zero: O zero se apresenta como um dificultador na 
realização do algoritmo tanto da adição quanto da subtração. Alguns alunos que 
somam e subtraem números de maneira correta, cometem erros quando essas 
operações envolvem o algarismo zero. Observou-se, na análise das contas do presente 
trabalho, que na realização de operações com números que envolvem o algarismo 
zero, alguns alunos consideram que a soma ou subtração de algum número com o zero 
tem como resultado o próprio zero. Alguns alunos conseguem perceber o erro 
cometido. No entanto, outros alunos não conseguem perceber seu erro.         
Erro ao utilizar reagrupamentos: Esse é o tipo de erro que aparece com maior 
freqüência, sendo apresentado por grande parte dos alunos, principalmente na 
subtração. Os erros envolvendo reagrupamento se apresentaram neste trabalho de 
diferentes maneiras, mas na grande maioria dos casos, têm sua origem na falta de 
compreensão do sistema de numeração decimal. 
Operação invertida:  Esse erro é específico da subtração, pois a adição é comutativa e 
permite que as parcelas sejam invertidas sem causar problemas. Na subtração, quando 
o minuendo apresenta números menores que o subtraendo, o aluno efetua "subtraendo 
menos minuendo".                           
Erro na compensação: Na utilização desse algoritmo os alunos erram ao "emprestar" 
e "devolver".  
 
Considerações 

Através da observação e análise dos erros apresentados percebe-se que 
alguns tipos de erros são facilmente percebidos pelos alunos e por eles corrigidos 
quando se pede para que confiram ou expliquem o que fizeram para resolver a conta. 
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No entanto, outros tipos de erro não conseguem ser percebidos, os alunos 
explicam o que fizeram acreditando ser aquela a maneira correta de resolver o 
algoritmo. É o caso do erro ao utilizar o zero, ao realizar a operação invertida e no uso 
de reagrupamentos. 
   Entre os tipos de erro apresentados, o que aparece com maior freqüência 
é aquele que envolve o uso de reagrupamentos. Essa dificuldade tem origem na falta 
de compreensão do sistema de numeração decimal. 
  Apesar da maioria dos alunos conseguir identificar as unidades, dezenas, 
centenas, etc, observando números isolados, muitos não relacionam os procedimentos 
utilizados nos algoritmos, como o “vai um” e o “empresta um”, com o valor posicional. 
Não compreendem de maneira clara as “trocas” que realizam e por isso, não 
conseguem identificar seus erros e também não conseguem explicar o procedimento 
que utilizaram. 
  Entre os algoritmos envolvendo reagrupamentos, a subtração se mostrou 
mais difícil para os alunos gerando um maior número de erros e uma maior dificuldade 
na correção dos erros apresentados.  
 
Capítulo 3: Análise de erros na resolução de problemas 

Para analisar as principais dificuldades que os alunos apresentam na 
organização das diferentes idéias que a adição e a subtração envolvem, foi elaborada 
uma lista de problemas.  

 A escolha dos problemas para compor a lista foi feita baseada nos 
estudos de Onuchic e Botta (l998). Estes estudos mostram uma visão recente sobre as 
quatro operações, diferente da visão mantida até bem pouco tempo atrás onde a adição 
era considerada como o processo de juntar coisas de mesma natureza e a subtração 
como a operação inversa da adição.  

 Fuson (1992) citado por Onuchic e Botta (1998) apresenta as principais 
idéias envolvidas na adição e na subtração: “a adição pode estar relacionada às idéias 
de ‘mudar adicionando’, de ‘combinar fisicamente’ e de ‘combinar conceitualmente’. Os 
problemas de subtração podem se apresentar com três espíritos distintos: o ‘mudar 
subtraindo’, o ‘igualar’e o ‘comparar’”. Ainda, a adição e subtração envolvem três 
quantidades e qualquer uma delas pode ser desconhecida. Assim, cada idéia envolvida 
na adição e na subtração possui três possibilidades de problema: fim oculto, mudança 
oculta e começo oculto.  

  
Dificuldades na resolução de diferentes tipos de problemas 
Mudar adicionando com fim oculto 

Problema proposto: João tinha R$ 15,00. Ganhou R$ 7,00 em uma rifa. Quanto 
João tem agora? 
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 Nesse problema nenhum aluno mostrou dificuldade em compreender a 
idéia envolvida e em aplicar a adição para resolvê-lo. Os erros apresentados dizem 
respeito somente a resolução do algoritmo da adição. Foram observados erros na 
organização espacial e na contagem. Como já observado, esses erros são facilmente 
percebidos e corrigidos pelos alunos quando questionados a respeito de sua resposta. 
Mudar adicionando com começo oculto 

Problema proposto: Ricardo ganhou 3 bolachas. Agora tem 8 bolachas. Quantas 
bolachas ele tinha no início? 

 De todos os problemas apresentados este foi o que apresentou maior dificuldade 
para os alunos, aparecem muitos erros devido a não compreensão do problema. Alguns 
alunos não resolveram e grande parte efetuou uma adição respondendo que Ricardo 
tinha 11 bolachas. Além disso, a maioria dos alunos que acertou a resposta do 
problema resolveu mentalmente ou por desenho e apresentaram algumas dificuldades 
para relacionar a situação do problema com a operação utilizada.     
Mudar subtraindo 

Problema proposto: Marcos tinha 12 bolinhas de gude. Perdeu 6 em uma 
brincadeira. Quantas bolinhas de gude Marcos tem agora? 

 Apesar da grande maioria dos alunos demonstrar ter compreendido a idéia 
envolvida no problema muitos cometeram erros na resolução do algoritmo pois como já 
observado os alunos apresentam, maior dificuldade na resolução do algoritmo da 
subtração.  
Comparar 

Problema proposto: Pedro tem 14 anos. Mirian tem 5 anos. Quantos anos Pedro tem 
a mais do que Mirian? 

 Observaram-se erros envolvendo o algoritmo da subtração como no uso 
de reagrupamentos e operação invertida. Também foram observados muitos erros 
referentes à não compreensão da idéia do problema. Muitos alunos resolveram o 
problema utilizando uma adição.   
Combinar fisicamente 

Problema proposto: Renata colheu 6 rosas, 7 margaridas e 2 cravos. Quantas flores 
ela colheu? 

  Novamente houve compreensão da idéia do problema, os erros dizem 
respeito ao algoritmo. Esse problema envolve a combinação de três quantidades 
diferentes. Isso se apresentou como um dificultador.   
Igualar 

Problema proposto: Suzana tem 9 figurinhas. Fabrício tem 5. Quantas figurinhas 
Fabrício tem que ganhar para ficar com a mesma quantidade de Suzana? 

  A grande maioria dos alunos compreendeu a idéia do problema. Os erros 
se justificam à dificuldade do algoritmo da subtração. 
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Considerações  
  Entre os problemas apresentados as maiores dificuldades foram na 
resolução de problemas cuja resolução envolve idéia de comparar e principalmente na 
resolução onde uma das partes é oculta, nesse caso a idéia de mudar adicionando com 
começo oculto. 
  Aqui se torna importante fazer a distinção entre a situação problema e a 
operação usada para resolvê-la.  Muitas vezes os alunos utilizam diferentes estratégias 
para resolver os problemas e chegam ao resultado correto, no entanto não conseguem 
identificar a representação matemática dessas estratégias. 
  
Capítulo 4: Propostas de intervenções para minimizar os erros apresentados 

Para a melhoria do processo de ensino aprendizagem é muito importante 
observar e analisar os tipos de erros cometidos pelos alunos, buscando compreender o 
processo utilizado por eles para obtenção de respostas e as dificuldades encontradas. 
Mas, não basta que o professor constate o erro, é fundamental que a partir da 
constatação ele busque a melhor forma de intervir para que o erro possa ser superado 
pelo aluno. 

Pesquisas e a experiência em sala de aula apontam para algumas 
estratégias didáticas que podem auxiliar o aluno na superação de suas dificuldades. No 
entanto, as estratégias que aqui serão apresentadas não devem ser vistas como 
regras, afinal os tipos de erros são variados e nem sempre uma estratégia eficiente 
para um aluno ou uma sala será eficiente para outros alunos ou outras salas. É 
importante que o professor esteja atento e disposto a adaptar as idéias apresentadas e 
a procurar a melhor estratégia de acordo com seus alunos. 
1. Uso do ábaco e do Material Dourado 

Na análise dos erros cometidos ao efetuar os algoritmos da adição e da 
subtração, concluímos que a principal causa dos erros foi a não compreensão do 
sistema de numeração decimal. O ábaco e o material dourado são materiais didáticos 
que podem auxiliar o aluno a compreender melhor esse sistema de numeração e 
relacionar os procedimentos dos algoritmos com o valor posicional, auxiliando na 
compreensão das “trocas” realizadas nos algoritmos que exigem reagrupamentos. 
2. Utilização de problemas variados 
 As maiores dificuldades apresentadas pelos alunos ao resolver situações-
problema foram a compreensão do enunciado e a identificação da operação a ser 
utilizada. Para ajudar o aluno a compreender melhor os problemas apresentados e a 
buscar estratégias adequadas para resolvê-los, o professor deve trabalhar com os 
diferentes tipos de problema que cada operação envolve e não somente com os 
problemas padrão, afinal estes podem gerar ou agravar ainda mais as dificuldades. 
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 Stancanelli (2001) apresenta alguns tipos de problemas não 
convencionais que podem auxiliar o trabalho do professor possibilitando não só que 
este identifique as dificuldades dos alunos, mas também evite que elas ocorram. Os 
tipos de problema por ela citados são: problemas sem solução, problemas com excesso 
de dados, problemas com mais de uma solução e problemas de lógica.   
3. Importância da Interação 
 Ainda buscando sanar as dificuldades na compreensão do enunciado e na 
busca de estratégias, é importante que o professor incentive a busca individual de 
estratégias bem como a interação e a troca de idéias entre os alunos sobre os 
resultados obtidos. Kamii (1995) afirma: “Aprender a descentrar-se, ou seja, a sair do 
ponto de vista próprio e colocar-se no lugar do outro, é muito importante para o 
desenvolvimento social, moral e intelectual da criança” (p. 108). 
4. Cálculo mental e aproximado 

Esse tipo de cálculo facilita e muito a estimativa de resultados e, portanto 
a verificação pelo próprio aluno se sua conta ou seu procedimento para resolver um 
dado problema são coerentes. O cálculo mental e aproximado permite que os alunos 
obtenham a estimativa do resultado e percebam sozinhos se o resultado encontrado é 
adequado. 
  
Conclusão 

É preciso que o ensino de Matemática evolua juntamente com a 
sociedade. Não podemos ficar presos aos antigos “moldes” de ensino e ignorar as 
inúmeras descobertas na área da educação no que diz respeito à maneira como os 
alunos constroem os conceitos matemáticos e às diversas formas de auxiliar nessa 
construção. 

Observou-se que as principais dificuldades apresentadas pelos alunos são 
geradas pela mecanização dos conteúdos, tanto na resolução de algoritmos como na 
resolução de situações-problema.  

A valorização das construções realizadas pelos alunos, estejam elas 
certas ou erradas, pode contribuir muito para o trabalho do professor, permitindo a ele 
uma maior compreensão de como se desenvolve o raciocínio de seu aluno e assim 
facilitando a preparação de aulas e atividades adequadas a esses alunos, de acordo 
com suas necessidades, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. 

Para que o ensino de Matemática possa se tornar mais eficiente é 
fundamental que os professores sejam pesquisadores permanentes. Pesquisadores 
tanto no que diz respeito à permanente observação e análise das construções e dos 
erros de seus alunos, como na constante atualização teórica, buscando compreender o 
processo de construção do conhecimento, e encontrar a melhor maneira de intervir 
nessa construção. 
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