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RESUMO 
O presente trabalho apresenta um breve relato do desenvolvimento de um projeto envolvendo 
análise de erros de alunos do 6º ano da Escola Municipal “Padre Gabriel Bugarelli” do município 
de Ananindeua-PA. No decorrer deste projeto escolar foram realizadas duas atividades lúdicas e, 
posteriormente, duas listas de exercícios que serviram de base para que pudéssemos investigar 
os erros matemáticos e as dificuldades contidas no conteúdo de cálculo de área e perímetro. 
Analisamos além do desempenho dos alunos, comportamento destes e também do professor. 
Descreveremos o ambiente em que estão inseridos e o nível dos alunos na questão do assunto 
tratado (área e perímetro) - o experimento propriamente dito. De um modo geral, descreveremos a 
relação professor-aluno. Destacamos a importância de tal relação uma vez que, a escola é o local 
onde o aluno passa a metade do dia; deste modo, a convivência pacifica entre mestre e aluno é de 
suma importância para um ambiente escolar sadio. 
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INTRODUÇÃO 

  
“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e dentro da escola, no 

sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da 

escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse 

sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se 

põe diante de nós, que é o de assumir esse país 

democraticamente.” (FREIRE, 2001). 
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No presente artigo pretendemos relatar uma experiência que, de certa 

forma, traduziu muito o ambiente escolar caótico em que nossas crianças estão 

inseridas hoje, a necessidade que os jovens têm de um pouco mais de atenção e 

cuidado dos professores que estão lecionando, além da necessidade de um olhar 

que consiga direcionar atividades como a que foi proposta dentro de sala, abrindo 

caminhos para que os alunos tenham interesse naquilo que está sendo ensinado. 

  

E claro, com algumas propostas e força de vontade dos docentes esse 

quadro de insatisfação e falta de interesse do alunado em aprender, possa aos 

poucos dar lugar ao entusiasmo e força de vontade no aprendizado voltado a 

matemática. 

 

A ESCOLA 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Gabriel Bulgarelli, 

reformada em fevereiro de 2005, localiza-se no centro de Ananindeua e tem em 

suas proximidades a Igreja Nossa Senhora das Graças, E. E. E. F. Maguari; ao 

lado, o Posto de saúde Celso Leão e à frente uma fábrica de roupas (Fun House). 

Disponibiliza ensino fundamental (2º ao 9º ano) nos turnos manhã e tarde e 

durante a noite o oferece para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 

A escola possui 12 salas de aulas pouco amplas, porém bastante 

iluminadas (figura 01). Possui uma secretaria; uma diretoria; uma sala de 

professores; refeitório; copa; dois banheiros para alunos (conservados), um 

banheiro para professores, uma sala de espaço e interação (laboratório de 

informática); sala de leitura e vídeos (figura 02), uma sala de materiais didáticos 

contendo uma televisão; um DVD; um retro-projetor e um microsistem; três 

bebedouros – água tratada, cinco lavatórios; áreas livres cobertas e descobertas 

(destinada à construção de uma quadra de esportes).  
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A INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO: 

 

A partir do diálogo com alguns alunos do 6º ano, na qual 

desenvolvemos as atividades propostas, notou-se que a boa relação entre o 

professor e seus alunos é afetada por ser um profissional ausente e que não 

oferece nenhuma abertura de diálogo com seus alunos, comprometendo, com 

isso, o aprendizado e afetando o rendimento dos mesmos.  

 

Situações como a ocorrida nas salas dos professores, em que o 

professor de matemática pediu-nos que falássemos uns números e sem entender 

nada atendemos a seu pedido, sem saber que os alunos correspondentes 

àqueles números na ficha de freqüência seriam considerados faltosos. Em outra 

situação, e a mais perceptível delas, levou-nos a certo desconforto, pois ao 

término de nossa atividade uma aluna veio e pediu, com olhos lacrimosos, que 

voltássemos e déssemos aula no lugar do professor. Acreditamos que essa 

reação revela um professor sem nenhuma inovação em suas aulas, ou seja, seus 

únicos recursos são quadro e pincel, e isso para crianças é no mínimo 

desestimulador. E, como trabalhamos com materiais concretos – construções, 

montagens de figuras – eles se sentiram motivados. 

  

As aulas de matemática, contudo, não trazem uma reflexão natural 

para o novo perfil da relação professor-aluno. Essas formas exigem alterações e 

adaptações a cada turma conforme as expectativas, as necessidades, 

características dos alunos e do ambiente de ensino. Basicamente, é preciso 

conhecer o perfil do aluno, estabelecer uma base comum entre as partes, planejar 

as disciplinas adequando teoria e prática através de técnicas que permitam a 

absorção do conteúdo, de maneira dinâmica e saudável.  

 

Esse perfil, infelizmente, não foi observado nas práticas do referido 

professor. Entretanto, é importante ressaltar que não estamos desmerecendo sua 

importância e elevando nossa didática como sendo uma maneira única e correta, 
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apenas estamos analisando acontecimento e dando respostas, se é que existem, 

a certas atitudes e comportamentos. 

 

O EXPERIMENTO 

 

O experimento se “desenrolou” em duas etapas que aconteceram em 

dois dias consecutivos. 

 

No primeiro dia (28/10/2009) iniciamos nossas atividades na sala-de-

aula. Estavam presentes dezesseis alunos do 6º ano que se dividiram em três 

grupos para realizar a primeira atividade do projeto. Cada grupo foi orientado a 

preencher um retângulo com quadradinhos, porém estes quadradinhos foram 

distribuídos de modo que alguns dos mesmos faltassem para “ladrilhar” o 

retângulo por completo. 

  

Pedimos que os alunos “ladrilhassem” os retângulos e eles perceberam 

que faltavam quadrados para preenchê-lo por inteiro e até pediram a quantidade 

de quadrados necessários após perguntarmos quantos estavam em falta. Depois, 

perguntamos quantos quadrados preenchiam todo o retângulo e somente um dos 

grupos contou um quadradinho de cada vez. Os outros conseguiram utilizar 

conhecimentos intuitivos de organização retangular relacionando a multiplicação à 

adição de parcelas iguais. 

  

Em cada retângulo confeccionado cabiam oitenta quadradinhos e 

intuitivamente os alunos perceberam que para encontrar esse número bastava 

saber quantos quadrados cabiam em uma única linha de quadrados e também em 

uma coluna de quadrados. Feito isso introduzimos o conceito de área e perímetro 

resolvendo vários exemplos no quadro magnético, exemplos estes que, 

gradativamente, aumentavam em teor de dificuldade. 

 

Os alunos compreenderam bem os conceitos. Para fixá-los, no entanto, 

usamos a segunda atividade do projeto. Esta atividade, como já explicado 

anteriormente no projeto, baseia-se em um jogo de origem desconhecida 
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chamado juggle e consiste em diversas figuras que formam os “minós” (desta 

maneira as denominamos); figuras confeccionadas em papel-cartão com dois, 

três, quatro ou cinco quadradinhos de área formando os “biminós”, “triminós”, 

tetraminós e pentaminós, respectivamente. 

 

Cada aluno recebeu uma das figuras e a exemplo do instrutor, cada 

criança ficou em pé e disse seu nome, a área correspondente à sua figura e o 

perímetro da mesma tendo como unidade da área o quadradinho unitário. A 

unidade do perímetro não foi definida nesta atividade. A princípio os alunos 

apresentaram uma dificuldade em distinguir os conceitos de área e, 

principalmente, de perímetro. 

  

Contudo, á proporção de cada apresentação e com o auxílio dos 

instrutores da atividade estas dificuldades foram sendo supridas. Mesmo cientes 

de que este assunto nunca foi trabalhado com as crianças, nos surpreendemos 

ao ver o desempenho das mesmas. Segundo o professor de matemática da 

escola este é um dos últimos assuntos trabalhados no ano letivo e, geralmente, 

não dá tempo de estudá-lo por completo e, às vezes, nem o básico.  

 

O primeiro dia de atividades encerrou com a resolução dos problemas 

da apostila 02 anexa ao projeto. As questões foram explicadas e os alunos 

resolveram as referidas de maneira fácil e compreensível como se pôde notar (ver 

figura 3). A única dificuldade ocorrida neste momento foi a de interpretar o 

enunciado de algumas questões que, por exemplo, exigiam com resposta uma 

explicação (resolução de problemas) e não um cálculo numérico (algoritmo) e 

vice-versa. 

 

No segundo dia (29/10/2009) aplicamos os problemas da apostila 01 

anexa ao projeto. Desta vez estavam presentes dezoito alunos e foi visto 

claramente a dificuldade dos alunos que estavam ausentes no dia anterior (ver 

figura 4). Os problemas só foram aplicados após uma breve explicação sobre o 

que vem a ser o metro quadrado (m²) e a resolução de alguns exemplos, 

importantes para iniciar a resolução da prova. Nesta atividade, em especial, os 
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alunos apresentaram uma dificuldade tremenda em lembrar o assunto estudado 

principalmente com relação à interpretação do enunciado das questões. 

Atrevemo-nos até mesmo a explicar cada uma delas, pois inicialmente 

pretendíamos simplesmente deixá-los resolver sozinho, mas compreendendo a 

situação decidimos o fazê-lo.  

 

Foi perceptível perceber que mesmo com muita dificuldade os alunos 

tentaram resolver cada problema que muitas vezes compreendiam mas não 

conseguiam interpretá-lo como um algoritmo.  

 

Alguns colocaram na prova apenas a resposta, outras vezes 

inventavam fórmulas para alcançar uma resposta pré-estabelecida, mas o que 

chamou a nossa atenção foi um dos alunos nos responder o que deveria ser feito, 

mas não conseguir passar para o papel. Ao olhar alguns dos erros cometidos 

pelos percebemos uma triste e cruel realidade bem perto de nós e muitas vezes, 

permanecemos estáticos sem saber por onde começar a mudar. 

 

Segundo PINTO (2000), o papel do erro no processo de ensino-

aprendizagem é de fundamental importância para que a construção e 

aperfeiçoamento do conhecimento se dêem de maneira significativa e proveitosa.  

 

Ao trabalhar o erro com aplicação de resolução de problemas estamos 

criando possibilidades para os alunos se depararem com algo novo – em que o 

método da investigação é tão importante quanto à obtenção da resposta. Por isso, 

concordamos com CURY (2007) quando diz que trabalhar com essa metodologia 

abre espaço para desenvolver competências e habilidades que envolvam criar, 

perguntar, experimentar, deduzir, discutir e avaliar soluções. 

 

Com base nisso, o aluno não deve está habituado somente a resolver 

problemas por um processo mecânico e sim, deve construir um momento em que 

se explorem diversas habilidades e conceitos, como por exemplo, o raciocínio 

lógico matemático. 
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Essas explanações, contudo, tornam-se necessárias a partir do 

momento que tomamos como base critérios para elaboração de prova 

(atividades). A atividade proposta aos alunos do 6º ano é composta por cinco 

questões discursivas relacionadas a cálculo de área e perímetro de figuras 

retangulares. As questões buscam, de maneira equilibrada, envolver níveis 

conceituais, algoritmos e raciocínio lógico matemático com ênfase na resolução 

de problemas.  

 

Analisando as questões quanto aos erros cometidos pelos alunos, 

obtemos a seguinte tabela.  

 
Tab.1. Análise de erros 

Questão  N° de acertos N° de erros Deixadas em 

branco 

01  0 13 5 

02  6 6 6 

03  0 15 3 

04 
a) 15 1 2 

b) 7 8 3 

05  18 0 0 

 

 

Agora, a visualização será referente à quantidade de acertos e erros 

para a interpretação dos alunos, o termo acerto de interpretação indica que o 

aluno ‘pensou’ corretamente e/ou coerente e apenas não alcançou a resposta 

correta (dificuldade nas quatro operações). 
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Tab.2. Análise de erros sob nova perspectiva 

Questão  Acertos Erros 

01  7 6 

02  8 4 

03  4 11 

04 
a) 15 1 

b) 11 5 

05  18 0 

 
 
CONCLUSÕES 

 

Por tudo que foi exposto acima, podemos considerar que a principal 

dificuldade enfrentada pelos alunos no conteúdo de cálculo de área e perímetro 

se dá na interpretação das questões (resolução de problemas), mas apesar de 

todas essas dificuldades, nos sentimos satisfeitos com o trabalho desenvolvido, 

pois como foi dito anteriormente, trabalhamos em um intervalo curto de tempo, o 

que tornaria praticamente impossível conseguir um aproveitamento cem por cento 

positivo.  

 

Esse contentamento esteve presente em todas as etapas do trabalho, 

desde a aplicação das atividades concretas, onde os alunos não estavam apenas 

se divertindo mais também aprendendo um pouco mais sobre algo até então 

desconhecido.   

 

Alcançar em pouco tempo resultados como esses com alunos que 

talvez nem cheguem a ‘ter’ conhecimento sobre esse conteúdo - na maioria das 

vezes desprezado nas turmas de 6º ano - foi gratificante e estimulador.  

 

Com isso, procuraremos sempre está desenvolvendo e aperfeiçoando 

atividades de acordo com as características de cada turma e aluno, valorizando 
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sua individualidade e ampliando suas habilidades com resolução de problemas 

(prática não tão comum hoje em dia) através de uma busca incessante para 

atingir o nosso principal objetivo enquanto educadores – promover uma 

aprendizagem significativa. 
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