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RESUMO  

Neste resumo descrevemos uma atividade de Análise de Erros proposta à alunos de 

quinto e sextos anos. A análise de Erros (Cury 2004) é uma abordagem de pesquisa e 

ensino que pode auxiliar professores e alunos a rever conteúdos nos quais surgem 

dificuldades. Sabendo disso foram aplicados esses conhecimentos para analisar as 

capacidades de numeramento e letramento (Rojo 2012) contido nas atividades estudadas 

posteriormente. Foi proposto aos alunos inicialmente uma atividade envolvendo a escala 

geométrica de um mapa que mostrava a escola onde eles estudavam e a faculdade 

Fecilcam, e então foi pedido para encontrar um caminho entre estes dois lugares e 

pedido qual a distância real deste caminho baseado na escala do mapa. A segunda 

atividade foi uma investigação matemática envolvendo a escala Cuisenarie, nesta 

atividade os alunos fizeram um trabalho em dupla usando apenas o material Cuisenarie e 

seguindo o roteiro de atividades proposto no trabalho. Neste roteiro de atividade foram 

avaliadas as capacidades de relacionar a escala apresentada com o sistema numérico já 

estudado pelos alunos e ainda a sua capacidade de interpretação para as questões 

pedidas e textos abordados na atividade. Foram obtidos diversos resultados nas duas 

atividades, desde os corretos até os equívocos de confundir escala e além de muitos 

alunos não saberem o que escrever com os resultados obtidos, o que evidência falta do 

domínio de interpretação das questões e suas respostas. O foco da experiência foi 

identificar e tentar entender quais são as particularidades que levaram os alunos a 

cometer tais equívocos ou erros, e seria durante a aprendizagem na escola onde o aluno 

teria formado um conceito errado sobre o assunto. Por meio da Análise de Erros o 

professor pode desvelar as falhas cognitivas que levaram os alunos a cometer tais erros 

de matemática e orientar estratégias que permitam a maior interpretação destes 

resultados na escrita de respostas e textos de atividades em atividades de sala de aula e 

no cotidiano dos alunos.  
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