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RESUMO 
A Educação de Jovens e adultos (EJA) tem o intuito de atender uma situação de exclusão. Isto 
nos levou a investigar os conhecimentos adquiridos por um grupo de alunos adolescentes, que 
freqüentam essa modalidade de ensino, numa escola pública estadual na cidade de Recife/PE, 
buscando identificar as dificuldades em matemática. Aplicamos coletivamente na sala de aula 
uma lista com problemas evolvendo operações de adição e subtração e depois outra lista 
contendo as mesmas operações, todavia descontextualizadas. Ao analisar como os esses 
alunos resolveram, constatamos que eles apresentaram dificuldades básicas também 
encontradas nas pesquisas de outros autores (Ruiz e Nascimento, 1993; Borba e Santos, 1997; 
Selva e Brandão, 2000; Magina et al., 2001; Barreto, 2002; Vasconcelos 2003; Magina e 
Campos, 2004; Bertini e Passos, 2007) feitas com alunos do ensino regular.  
 
Palavras-chave: EJA; Problemas aritméticos de Estrutura Aditiva; Cálculo relacional e 
numérico. 
  
 
ABSTRACT 
Young and Adults Education (EJA) is intended to meet a situation of exclusion. This led us to 
investigate the knowledge acquired by a group of teenage students, who attend this type of 
teaching in a public school in the city of Recife, seeking to identify the difficulties 
encountered in mathematic. Applied collectively in the classroom with a list of problems 
evolving operations of addition and subtraction and then another list containing the same 
operations, however decontextualized. By analyzing how these students decided, we found 
that they had also encountered difficulties in basic research of other authors (Ruiz and 
Nascimento, 1993; Borba and Santos, 1997; Selva and Brandao, 2000; Magina et al. 2001; 
Barreto, 2002 ; Vasconcelos 2003; Magina and Fields, 2004; Bertini and Passos, 2007) made 
with regular students. 
 
 
Keywords: EJA; Arithmetic problems of additive structures; Relational and numerical 
calculation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante algumas décadas, a EJA foi configurada somente como Educação de Adultos, 

objetivando, principalmente, a alfabetização destas pessoas. O que ocorreu nestes últimos 

anos foi o acréscimo de jovens a este programa. A distorção idade e série, fazendo com que 

alguns alunos já adolescentes estudem com crianças, e a exigência de certificação escolar para 

o mercado de trabalho, levam os jovens a optarem pelo programa de EJA.  

Todavia, dificuldades em saber operar com números, símbolos, códigos e instrumentos com 

mais qualidade e agilidade, tem impedido a inserção dos jovens no mundo do trabalho. 

Resolver problemas, então, sempre foi um desafio para alunos e professores, na maioria das 

vezes com métodos que enfatizam a repetição e a mecanização da resolução de problemas. 

Vergnaud (1996) percebeu que o foco do aluno em matemática não devia se basear apenas no 

conhecimento mecânico, mas sim no campo conceitual que está inserido de cada assunto 

matemático. O conhecimento está organizado em campos conceituais cujo domínio, por parte 

do sujeito, ocorre ao longo de um largo período de tempo, através de experiência, maturidade 

e aprendizagem.  

Na perspectiva de Vergnaud, campo conceitual é um conjunto de problemas, situações, 

conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos 

outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição. Para Vergnaud (1996) 

são as situações que dão sentido ao conceito. Tais situações podem ser chamadas de 

problema, e para resolvê-los, o aluno constrói invariantes operatórios que dão significado ao 

conceito. Todavia, os alunos diante de um problema buscam muitas vezes apenas encontrar a 

resposta certa, iniciando o cálculo numérico, antes de ter compreendido o problema. 

Esse desafio que a escola enfrenta nos levou a investigar os conhecimentos adquiridos 

por um grupo de alunos adolescentes, que freqüentam a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, buscando identificar as dificuldades nas operações aritméticas que de alguma forma 

possam os impedir de avançar em seus estudos, e que dificultam o seu ingresso no mercado 

de trabalho. 

Segundo Vergnaud (1996) o campo conceitual das estruturas aditivas é o conjunto das 

situações em que se inserem cálculos relacionados às adições ou subtrações, havendo nestas 

uma diversidade de conceitos, como o conceito de numeral, antecessor, sucessor, além de 

diversas operações envolvendo as variáveis do problema, como: seriar, ordenar, reunir, juntar, 

somar, acrescentar, subtrair, separar, afastar, transformar, comparar.  
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: CÁLCULO RELACIONAL E CÁLCULO NUMÉRICO 

 

Ao analisar os problemas no campo conceitual das estruturas aditivas é preciso levar 

em consideração: compreensão e interpretação do problema, passagem da linguagem natural 

para a linguagem matemática, os conhecimentos aritméticos em torno das operações de adição 

e subtração, os procedimentos algorítmicos, dentre outras ações. Para isto, usamos como 

suporte teórico os estudos de Gerard Vergnaud (1996; 1982) em resolução de problemas 

matemáticos, para entender o que o aluno pensa e faz para chegar à reposta do problema. 

Assim, Vergnaud fornece uma teorização que permite analisar a natureza do erro do aluno.  

Esse erro pode estar na interpretação ou compreensão do problema (POLYA, 2006), 

pois o aluno precisa ter o domínio da língua deste, observando o contexto em que o problema 

está inserido: sua história (a relação entre os personagens ou figuras ou objetos, qual o foco), 

seu questionamento, os dados que se dispõem (as informações implícitas no texto), dentre 

outras. Neste momento de ‘pré-cálculo’, o aluno faz uma análise de seus conhecimentos 

matemáticos prévios, buscando em sua mente alguns problemas correlatos (POLYA, 2006) 

àquele novo problema; trata-se de um momento retrospectivo/introspectivo. Então, após a 

leitura e interpretação do problema, as informações serão comparadas com as que ele já 

possui para em seguida, o aluno tentar construir um plano para a resolução do mesmo.  

Para Polya (2006), o processo que o aluno faz até chegar à resposta dos problemas é 

ilustrado no fluxograma abaixo. Inicia este processo no momento em que ele faz a leitura do 

problema, analisa os dados dele (interpreta-o), busca problemas correlatos em sua mente, 

elabora um plano de execução e executa-o. Muitas vezes faz um retrospecto para saber se a 

resposta está coerente com a pergunta levantada pelo problema. O retorno à fase ou fases 

anteriores pode ser feito durante qualquer uma delas, para se certificar se está no caminho 

correto.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 4 

 

Figura 1: Fluxograma do percurso percorrido até a resolução do problema 

 

Relacionando com Vergnaud (1982), esse processo é tratado como cálculo relacional, 

que são todos os procedimentos anteriores ao cálculo propriamente (o pré-calculo), e são 

repletos de idas e vindas em seus conhecimentos prévios; o aluno busca da melhor opção para 

a resolução do problema a ele apresentado. É interessante perceber que encontrando o 

possível caminho, o aluno torna a reler o problema para rever a compatibilidade desta 

“descoberta” com o enunciado deste. Este retorno pode ocorrer mais de uma vez, antes dele 

iniciar o cálculo. Se for cometido um erro neste momento, o aluno poderá optar por operações 

aritméticas inadequadas.   

Terminado este momento de reflexão que Vergnaud (1982) denominou de cálculo 

relacional, o aluno passa para, segundo ele, para o cálculo numérico. É neste momento em 

que ele se depara com os seus conhecimentos operacionais matemáticos, mais precisamente, 

em nossa pesquisa, relacionado à execução de algoritmos envolvendo adição e subtração.  

Carpenter e Moser (1982), a partir dos estudos de Vergnaud, classificaram os 

problemas de estrutura aditiva em quatro categorias principais, sendo estas subdivididas em 

dezesseis subcategorias, dependendo do valor desconhecido no problema. São elas: 1. 

Combinação - descrevem um relacionamento estático entre duas quantidades e suas partes; 2. 

Mudança - esse tipo de problema envolve um relacionamento dinâmico, pois, a partir de uma 

quantidade inicial e, através de uma ação direta ou indireta, causa-se um aumento ou 

diminuição na mesma; 3. Igualização - esse tipo de problema envolve a mesma espécie de 

ação encontrada nos problemas de mudança, mas, existe, também, uma comparação 

envolvida. Problemas de igualização envolvem a mudança de uma quantidade para que as 

duas venham a ter a mesma quantidade ou o mesmo número de atributos, e 4. Comparação - 
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envolve a comparação entre duas quantidades. Nesse tipo de problema a diferença entre duas 

quantidades precisa ser encontrada. Ao contrário dos problemas de mudança e de igualização, 

que envolvem uma dinâmica, esses são estáticos.  

Estudos anteriores feito com crianças do ensino infantil e do ensino fundamental I, 

como os de Selva e Brandão (2000), Magina et al. (2001), Magina e Campos (2004), 

Vasconcelos (2003), Borba e Santos (1997) apresentaram dificuldades relacionadas à 

resolução de problemas que também foram encontradas nos alunos, adolescentes, sujeitos de 

nossa pesquisa. Isto porque, segundo Vasconcelos (2003), a identificação da quantidade 

desconhecida em um problema é uma das grandes dificuldades na sua resolução, pois pode se 

encontrar no estado inicial, na transformação ou no estado final  

Em relação às dificuldades encontradas na resolução do algoritmo (cálculo numérico) 

da subtração, temos os estudos feitos por Ruiz e Nascimento (1993),  Borba e Santos (1997), 

Barreto (2002) e Bertini e Passos (2007), com alunos tanto do Ensino Fundamental I (3ª série 

ou 4º ano), quanto com alunos do Ensino Fundamental II (de 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano), 

em que foi observado conhecimentos parciais do algoritmo de subtração, quando as operações 

apresentam recurso, assim como naquelas em que continham o algarismo zero. Os erros se 

repetiram em cada um dos estudos aqui mencionados, alterando apenas o percentual de alunos 

que os cometiam. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Participaram de nossa pesquisa nove alunos, todos eles adolescentes que fazem parte 

da 4ª fase da Educação Jovens e Adultos (EJA), correspondente ao 8º e 9º ano no Ensino 

Fundamental, do turno diurno de uma escola pertencente à rede pública estadual de 

Pernambuco. Os dados foram construídos a partir da aplicação coletiva em sala de aula, de 

duas fichas: A ficha 1 tinha dez problemas aritméticos de estrutura aditiva e a ficha 2 tinha 

dez operações aritméticas já armadas, com os mesmos números presentes nos problemas da 

ficha 1. Entre a aplicação das duas fichas, houve um espaço temporal de 15 dias. 

No quadro a seguir, serão apresentados os problemas da ficha 1, assim como as 

possíveis estruturas aditivas para a resolução deles. Destacamos, em negrito, as operações que 

fizeram parte a ficha 2. 
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Problemas 
 

Tipo  Estrutura Aditiva  Operação Aritmética 
1. Edu tinha 327 figurinhas, ganhou 238 
figurinhas de seu pai. Com quantas figurinhas 
ele ficou? Mudança  327 + 238 = ? Adição com reserva 
2. Luís tem 405 bolas de gude. Maria tem 196 
bolas de gude. Quantas bolas de gude têm as 
duas juntas?  Combinação  405 + 196 =  ? 

Adição com reserva e 
com zero 

3. Sabrina tinha uma loja que vendia brincos, 
mas resolveu fechá-la. Dando 264 brincos 
para sua irmã, ficou com 503. Quantos 
brincos Sabrina tinha antes? Mudança  

? – 264 = 503   
503 + 264 = ?  

Adição sem reserva e 
com zero 

4. Nara tinha R$ 896,00, emprestou para 
Fábio R$ 574,00, com quanto ela ficou? Mudança  896 – 574 = ? Subtração sem reserva 
5. Dois amigos resolveram participar do rali 
Dakar, em modalidades diferentes, Lucas de 
carro e Jorge de moto. Até o momento Lucas 
tinha andado 348 quilômetros e Jorge 209 
quilômetros. Jorge andou quantos 
quilômetros a menos que Lucas? Comparação  

209 + ? = 348 
 

348 – 209 = ?  
Subtração com reserva 

e com zero 

6. Bruno fez 640 pastéis. Ana fez 429 pastéis. 
Quantos pastéis Ana precisa fazer para ter a 
mesma quantidade que João?  Igualização  

 
429 + ? = 640 

 
640 – 429 = ? 

Subtração com reserva 
e com zero na unidade 

7. Toni e Carlos encheram juntos em uma 
semana 306 garrafas de água. Se destas Toni 
encheu 175 garrafas de água, quantas Carlos 
encheu? Combinação  

175 + ? = 306 
306 – 175 = ? 

Subtração com reserva 
e com zero na dezena  

8. Dona Telma tinha 248 latas de refrigerante 
para vender. Ela ganhou alguns de Marcão. 
Ela tem agora 500. Quantas latas de 
refrigerante dona Telma ganhou de Marcão? Mudança  

 
248 + ? = 500 

 
500 – 248 = ?  

Subtração com reserva 
e com zero na dezena 
e na unidade 

9. Beatriz e Tomé têm o mesmo peso, mas 
em um mês Beatriz ganhou 326 gramas e 
Tomé ganhou 175 gramas. Quantos gramas 
Beatriz precisa perder para que eles voltem a 
ter o mesmo peso? Igualização  

175 +  ? = 326 
 

326 – 175 = ?  
Subtração com reserva 

na dezena 
10. Os primos Nil e Veloso moram no 
interior de Pernambuco, mas resolveram se 
encontrar em Recife. A viagem de Nil durou 
512 minutos, enquanto a viagem de Veloso 
durou 248 minutos a menos. Quanto tempo 
durou a viagem de Veloso? Comparação  

248 + ? = 512 
 
 

512 – 248 = ? 

Subtração com reserva 
na dezena e na 
unidade 

Figura 2: Problemas e sua estrutura aditiva, contidos na ficha 1 e na ficha 2. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir, temos a figura 3, que apresenta um gráfico relacionado aos erros numéricos e 

relacionais ocorridos na ficha 1, que se refere aos problemas. Tratamos por erro, qualquer 

falha cometida pelo aluno, ou seja, neste grupo de erros, temos erros no cálculo relacional, 

assim como no cálculo numérico, todavia excluímos aqueles erros construídos por cálculo 

relacional e numérico, em que eles erram tanto a interpretação do problema quanto a execução 

do cálculo.  
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Figura 3: Percentual de erros numéricos e relacionais da ficha 1 

 

Podemos observar que, em alguns problemas, o erro numérico se sobressaiu aos 

demais erros. Com este resultado constata-se que os sujeitos em alguns casos, compreendem o 

problema, mas não conseguem realizar corretamente o cálculo do algoritmo.  

O maior percentual de erro do tipo numérico apresentado na figura 3, cometido pelos 

alunos de EJA adolescentes foi na questão 9 e na questão 10, que corresponde, 

respectivamente, a problemas do tipo igualização e de comparação, ambos com 45% de erro 

numérico, que se sobressaiu ao percentual de erro relacional (11% na questão 9  e 22% na 

questão 10). Seguido pelo problema 5, que se trata de um problema de comparação, tendo 

34% de erro numérico e 22% de erro relacional.   

 Os alunos adolescentes de EJA, mesmo tendo um percentual mais reduzido de erros do 

tipo relacional, os maiores percentuais (22%) ocorreram nos problemas 5 (comparação, 

diferença desconhecida), 6 (igualização, aumento da quantidade menor), 7 (combinação, 

subsérie desconhecida), 8 (mudança, subsérie desconhecida) e 10 (comparação, diminuição 

na quantidade maior). Observa-se a dificuldade quando se está diante de um problema que 

envolve comparação, pois os dois únicos problemas deste tipo estão inseridos entre aqueles 

que eles mais cometeram erros relacionais.  

Em alguns problemas o erro numérico se sobressaiu aos demais erros, como nos 

problemas: 2 (22%),  4 (11%), 5 (34%), 9 (45%) e 10 (45%). Com este resultado constata-se 

que os sujeitos em alguns casos, compreendem o problema, mas não conseguem realizar 

corretamente o cálculo do algoritmo.  

O gráfico a seguir apresenta os erros e acertos dos alunos diante das operações de 

adição e subtração da ficha 2, com as suas dificuldades algorítmicas apresentadas (figura 2).  
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Figura 4: Percentual de acerto e erro dos alunos em cada uma das operações aditivas  

 

O que se percebe neste gráfico é um declive no percentual de acerto a partir da questão 

cinco.  Anterior a esta a de menor percentual foi a 3ª questão com quase 80% de acerto e 

cerca de 20% de erros, na 5ª questão, temos o inverso do percentual obtido na 3ª questão, 

quase 80% de erro e apenas 20% de acerto, sendo explicitada a dificuldade encontrada pelos 

alunos, relacionadas à operação de subtração com o zero. 

 Nas quatro primeiras operações eles obtiveram quase 100% de acerto. Todavia, tanto 

na questão 2 quanto na questão 3, foi inserido o zero, ocorrendo com isto os primeiros erros. 

Todavia, estes erros se ampliaram consideravelmente quando os alunos se depararam com as 

operações de subtração. 

As questões 6 e 9, dentre as demais que o percentual de erro foi maior que o de acerto, 

foram as conseguiram acertar mais, provavelmente porque na questão 6 o zero aparece na 

ordem das unidades do minuendo, e na questão 9, não aparece o algarismo zero em nenhum 

dos números envolvidos na operação, o que pode ter contribuído para o aumento no 

percentual de acerto em relação a questão 6. Todavia, como a questão 9 trata-se de uma 

subtração com reserva, o percentual de erro superou o de acerto, provavelmente devido à 

reserva.  

É interessante observar que, na ficha 1 dos problemas, observamos momentos em que 

os alunos acertaram o cálculo numérico, por este está contextualizado e por seus valores terem 

sentido. Contudo, quando se depararam com o algoritmo fora do contexto, mesmo sendo 

algumas vezes o mesmo cálculo, erraram-no. Conclui-se que o resultado encontrado precisa 

fazer sentido, e isto interfere nos cálculos feito por eles, como na ficha 1, em que ocorreram 

36,7% de erros numéricos, destoando dos 63,8% de erros da ficha 2.  
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Figura 5: comparação entre o percentual de erros numéricos cometidos na ficha um e dois 

 

A exemplo disto temos a aluna Marcela nas questões 6 e 7, em que na ficha 1 ela 

compreende os enunciados do problemas e resolve os algoritmos corretamente, todavia ao se 

deparar com a conta pronta para resolver, em que os valores não estão contextualizados, ela 

ignora a presença do algarismo zero no minuendo nas duas questões. 

 

Ficha 1: Lista de Problemas Ficha 2: Lista de 
Contas 

Ficha 1: Lista de Problemas Ficha 2: Lista de 
Contas 

6. Bruno fez 640 pastéis. Ana 
fez 429 pastéis. Quantos 
pastéis Ana precisa fazer para 
ter a mesma quantidade que 
Bruno?  

6)  640 
           – 429  
 
 

7. Toni e Carlos encheram 
juntos em uma semana 306 
garrafas de água. Se destas 
Toni encheu 175 garrafas de 
água, quantas Carlos encheu? 

7)  306  
            – 175  
 
 

 

 

  

 

 

Figura 6: comparação entre a ficha um e dois, das questões de número 6 e 7 da aluna Marcela. 

 

Com isto, percebe-se que ao se deparar com valores descontextualizados, os alunos 

diante de números abstratos preocupam-se apenas em resolver os cálculos, tentando lembrar-

se das regras envolvidas nos algoritmos que compõe as estruturas aditivas. O objetivo é 

encontrar o resultado, mesmo que este seja incoerente, pois para eles neste momento o que 

vale são as regras, com isto os alunos se deparam com quatro tipos de erros de natureza 

diferentes, comuns nas operações de subtração. São eles: 

1) Erro da inversão – quando o algarismo do subtraendo era maior que o do 

minuendo, eles invertiam a posição dos algarismos, como por exemplo, na questão 10, 

quando nas unidades tinha 2 – 8, em vez de decompor 1 dezena em 10 unidades e juntar ao 2, 
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ficando 12 – 8, alguns deles optaram em fazer 8 – 2, pondo 6 como resto. O mesmo ocorreu 

na coluna das centenas, em que optaram por executar o cálculo 4 – 1, invertendo com isto a 

posição do algarismo do minuendo pelo do subtraendo. 

 

 
 

Figura 10: Algoritmo de estrutura aditiva desenvolvida por Saulo na questão 10. 

 

2) Supremacia do zero – deparando-se com o zero, automaticamente reproduzem 

o zero no resto, confundindo com o algoritmo da multiplicação em que multiplicando 

qualquer valor por 0, obtêm 0 no produto. Na questão 7, em que aparece zero na dezena do 

minuendo, pode-se perceber isto. Quando na subtração de 306 por 175, eles subtraem apenas 

a unidade 6 – 5 e a centena 3 – 2, reproduzindo o zero da dezena no resto, respondendo 

erroneamente 201, em vez de 131. Como se pode ver no exemplo a seguir: 

 

 

 
Figura 11: Algoritmo de estrutura aditiva desenvolvida por Joana na questão 7. 

 

3) Zero neutro – Este é o oposto do tipo anterior, pois neste a presença do zero é 

ignorada, sendo repetidos os valores do subtraendo. Como na subtração da questão 6, em que 

se tem 640 – 429 = 211, encontra-se erroneamente o 229 como resposta, pois reproduziu a 

unidade 9 do subtraendo no resto, ignorando a presença do 0 no minuendo, assim como sua 

importância no algoritmo desenvolvido. 

 

 

 

Figura 12: Algoritmo de estrutura aditiva desenvolvida por Marcela na questão 6. 

 

4) Erro de decomposição e composição – Eles não invertem os algarismos como 

no primeiro caso. Todavia, ao transformar alguns valores, prosseguem o cálculo como se isto 

não tivesse realizado a transformação. Como na questão 6, em se transforma uma das 4 

dezenas do minuendo em unidade e depois prosseguiram com o cálculo, como se não tivesse 
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executado esta transformação, fazendo na dezena: 4 – 2, em vez de 3 – 2. Como se percebe a 

seguir. 

             

 

Figura 13: Algoritmo de estrutura aditiva desenvolvida por Saulo na questão 6 

 

Após observarmos cada um dos erros cometidos pelos alunos investigados, o gráfico 

abaixo mostra o percentual de cada um dos quatro tipos de erros que apareceram neste 

estudo, para isto excluímos as questões que eles acertaram.  

 

 
Figura 14: Percentual da freqüentes de erros cometidos pelos alunos 

 

Com a figura 14, podemos ter uma visão panorâmica dos erros mais freqüentes 

cometidos por eles. Diferente do que se imaginava a inversão posicional dos algarismos 

(trocar o algarismo do minuendo pelo do subtraendo) se tornou o erro mais freqüente deste 

grupo de aluno, em que 34% destes alunos o cometem, superando o da “supremacia do zero” 

que pensávamos ser o maior obstáculo de nossos alunos. Todavia, o aparecimento do zero foi 

à causa 30% dos alunos errarem seus cálculos de subtração.  

Observamos assim, que as dificuldades encontradas, tanto na compreensão do 

problema quanto na execução deste, ocorrem pelo fato deles ainda não terem o domínio dos 

conceitos necessários que possibilitem a compreensão plena dos problemas de estruturas 

aditivas. 

Todavia, a resolução feita pelo aluno Petrus referente aos problemas 6, 7 e 8, nos 

chamou atenção, pois ele mostrou uma compreensão do conceito aditivo diferente dos demais, 

como pode-se ver no quadro a seguir, em que aparecem problemas inversos de Igualização, 

Combinação e Mudança, respectivamente. 
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Entrevistadora: Está lembrado como é que fez? (mostra o exercício feito por ele e começa a ler a 

questão, sendo interrompida) 

Aluno: Eu fiz assim, fessora... 429. Aí, eu fui num número que faltava pá dá 640. Procurei um número 

que dava. 

Entrevistadora: E como foi assim “este número”? Surgiu de repente? Ficou pensando como? 

Aluno: Aí eu botei o 4. Pá dá 6... 2. (aponta os valores na questão) 

Entrevistadora: Hum... 

Aluno: Aí aqui... Comecei logo daqui, num foi?... Peraí... 9... (se depara com o algarismo 9 que 

precisaria dar 0, segundo a explicação dele dada até o momento) 

Entrevistadora: Vê, aí (aponta-se o que ocorreu) 

Aluno: Aí botei o 9... Aí botei o 1... Peraí... (ele percebe que tem alguma coisa que vai dar errado, 

rompendo com sua idéia inicial). Foi, botei o 9, aí depois botei o 1 pá dá 10... Aí vai ficar um zero, 

sobe 1, que aqui dá 3 com 1, 4... Aí 4, né?... 4 com 2, 6. Tá entendendo comé? 

Entrevistadora: To...  

6. Bruno fez 640 pastéis. 
Ana fez 429 pastéis. 
Quantos pastéis Ana precisa 
fazer para ter a mesma 
quantidade que Bruno?  

7. Toni e Carlos encheram juntos 
em uma semana 306 garrafas de 
água. Se destas Toni encheu 175 
garrafas de água, quantas Carlos 
encheu? 

8. Dona Telma tinha 248 latas de 
refrigerante para vender. Ela ganhou 
alguns de Marcão. Ela tem agora 500. 
Quantas latas de refrigerante dona Telma 
ganhou de Marcão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento Relacional escolhido pelo aluno 
 

429 + ? = 640 
 

175 + ? = 306 
 

248 + ? = 500 
  Figura 7: resolução dos problemas 6, 7 e 8 da ficha 1 do aluno Petrus. 

 

Petrus diferente dos demais que optaram por operações de subtração, ele fez operações 

de adição, complementando o menor valor para que este atingisse o resultado (o maior valor). 

Como no problema 6 para igualizar os dois valores completou a quantidade de pastéis de Ana 

para que chegasse a mesma quantidade de Bruno. 

Abaixo segue um trecho da transcrição feita com Petrus a respeito do problema 6, após 

a resolução deste. 

Figura 8: Transcrição de trecho da entrevista feita ao aluno Petrus em relação ao problema 

de número 6 da ficha 1. 

 

Como se viu Petrus cria uma estratégia para completar os valores, apresentando sua 

compreensão no Campo das Estruturas Aditivas. Na ficha 2, ele apresenta o erro de 

Decomposição e Composição como pode-se ver nos exemplos a seguir. 
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6) 

 

 

7) 

 

8) 

 

Figura 9: resolução das questões 6, 7 e 8 da ficha 2 do aluno Petrus. 

 

É interessante observar na questão 8 acima, que há zero na unidade e na dezena no 

minuendo, mas ele não cometeu nenhum dos dois erros relacionados ao zero, citados 

anteriormente. Ele fez 10 – 8 na unidade, 10 – 4 na dezena e 5 – 2 na centena. O aluno não 

transformou uma centena em 10 dezenas, e destas 10 dezenas, 1 dezena se transformou em 10 

unidades, devendo ficar 10 unidades, 9 dezenas e 4 centenas. Ao operar desta forma, Petrus 

considerou a necessidade das transformações, ou seja, transformou 0 em 10, mas não através 

da decomposição do número.  No cálculo é possível observar que ele escreve discretamente 

um traço anterior ao zero, representando o 10.  O mesmo procedimento ele repete nas 

questões 6 e 7.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas feitas por Selva e Brandão (2000), Magina et al. (2001), Magina e 

Campos (2004), Vasconcelos (2003), Borba e Santos (1997) também apresentaram 

dificuldades relacionadas à resolução de problemas, todavia o maior percentual de erro destas 

se relacionavam à compreensão do problema, ao cálculo relacional e não ao numérico como 

foi o caso de nossa pesquisa. Ao analisar o procedimento algorítmico usado para resolver 

essas contas, foi possível perceber a existência alguns erros também encontrados nas 

pesquisas de Ruiz & Nascimento (1993), Borba & Santos (1997), Barreto (2002) e Bertini & 

Passos (2007) referentes aos erros no cálculo numérico. 

Estes alunos de EJA 4ª fase (as duas últimas séries do ensino fundamental) estão 

concluindo mais uma etapa de seus estudos, e apresentam conhecimentos aquém dos exigidos 

nos programas curriculares. Todas essas dificuldades encontradas pelos alunos mostram que 

eles ainda não compreendem os conceitos que envolvem as estruturas aditivas, e ainda não 

têm o domínio algorítmico das operações de adição e subtração.  Apesar de não terem 

apresentado dificuldades nas adições, eles não sabem operar com subtrações.  Isto é 

preocupante, uma vez que possivelmente estarão no Ensino Médio, futuramente concorrendo 

por uma vaga nas universidades e ainda cometem erros matemáticos básicos. 
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Segundo Vergnaud (1996) a aquisição de um conceito não é algo que ocorre 

rapidamente, trata-se de uma construção gradativa, em que ocorrem entrelaces e rupturas 

sucessivas entre o novo e o antigo. Infelizmente o que tem sido enfatizado na escola são a 

repetição e a memorização, que mesmo possuindo sua importância, não podem se sobrepuser 

ao desenvolvimento de outras habilidades tais como: reflexão, análise, associação, necessárias 

à construção de conceitos.  
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