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RESUMO: Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa que teve como objeto identificar erros cometidos
por alunos do 7º ano de escolas da rede municipal de Aracaju/SE ao resolver problemas envolvendo equações do 1º
grau. Para isso, tomamos como ponto de partida um instrumento contendo problemas retirados do livro didático
“Sistema de Ensino Aprende Brasil”, que foi aplicando com noventa e oito alunos. Utilizamos como referência Cury
(2007), Freitas (2002), Pimentel (2010). A partir dos dados coletados, é possível afirmar que a maior dificuldade
enfrentada pelos alunos do 7º ano de escolas da rede municipal de Aracaju/SE foi traduzir os problemas da linguagem
escrita para a linguagem matemática. E os erros cometidos por esses sujeitos foram ao transportar os termos em x, os
termos independentes, e também relacionados ao conceito de equações.
 
Palavras-chave: Equação do 1º grau. Erros. Resolução de problemas.
ABSTRACT: This article presents the results of a survey that aimed to identify mistakes made by students from the 7th
year of municipal schools of Aracaju / SE to solve problems involving the 1st degree equations. For this, we take as a
starting point an instrument with problems taken from the textbook "Teaching System Learns Brazil", which was applying
with ninety-eight students. We used as reference Cury (2007), Freitas (2002), Pimentel (2010). From the data collected,
it can be said that the greatest difficulty faced by students from the 7th year of municipal schools of Aracaju / SE was to
translate the written language problems in mathematical language. And the mistakes made by these subjects were
transported to the terms in x, the constant terms, and also related to the concept of equations.
Keywords: 1st degree equation. Errors. Troubleshooting.
 

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo identificar erros cometidos por alunos de escolas da rede municipal de Aracaju ao resolver
problemas envolvendo equações do 1º grau. Para alcançar tal intento, utilizamos um instrumento[i], que foi aplicado com
alunos do 7º ano de quatro escolas[ii] municipais da zona oeste. Porém, para esta pesquisa usamos os dados coletados
de apenas três escolas, pois na EMEF Presidente Vargas alguns alunos resolveram em duplas e, além disso, grande
parte dos sujeitos dessa escola não utilizaram equações ou não resolveram os problemas. De acordo com Sottini
(2009), erro é “falha, engano, equívoco” dessa forma, iremos considerar erro, quando o aluno cometer equívocos ao
solucionar os problemas propostos.
O interesse em pesquisarmos sobre essa temática surgiu por meio do trabalho de conclusão de curso de Jesus (2014),
quando em suas considerações ressalta que mesmo não sendo o foco de sua pesquisa identificou que a maioria os
alunos apesar de recorrem a equações para solucionar problemas envolvendo esse conteúdo ainda cometem erros ao
resolvê-los. E também, pela leitura de algumas pesquisas relacionadas ao conteúdo de equações do 1º grau e
posteriormente da leitura do livro intitulado “Análise de erros: o que podemos aprender com as respostas dos alunos” de
Helena Noronha Cury.  A autora propõe que
                                      As pesquisas sobre erros na aprendizagem Matemática devem fazer parte do processo de
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formação dos futuros professores, pois, ao investigar erros, ao discutir as soluções com os estudantes, os licenciandos
em Matemática estarão refletindo sobre o processo de aprendizagem nessa disciplina e sobre as possíveis
metodologias de ensino que vão implementar no início de suas pratica, podendo ajudar seus alunos logo que
detectarem alguma dificuldade (CURY, 2007, p.93).
E ainda a autora sugere a possibilidade de criar grupos de estudos, seja em curso de formação inicial ou continuada
para refletir sobre os erros, começando pelas pesquisas já desenvolvidas e em seguida reaplicá-las com nossos futuros
alunos, e dessa forma, elaborar uma atividade de investigação com os erros cometidos e aplicar com os alunos. A
leitura desse livro nos instigou ainda mais em pesquisar sobre essa temática, uma vez que como futuras professoras de
matemática que ainda não tem experiência em sala de aula, nos ajudará a refletir sobre os erros cometidos pelos alunos
em relação ao conteúdo de equações do 1º grau. E quando estivermos no exercício da docência poderemos tentar
ajudar nossos alunos a superar as dificuldades detectadas. Diante do exposto, fizemos a seguinte indagação: quais os
erros cometidos pelos alunos do 7º ano de escolas da rede municipal de Aracaju/SE ao resolver problemas envolvendo
equações do 1º grau?
Antes de desenvolver esta pesquisa, buscamos alguns trabalhos relacionados a erros cometidos por alunos ao resolver
problemas envolvendo equações do 1º grau, que são apresentados a seguir.
UMA APROXIMAÇÃO COM O TEMA A PARTIR DE PESQUISAS JÁ CONCLUIDAS.
Em busca de pesquisas desenvolvidas no Brasil, sobre os erros cometidos por alunos ao resolver problemas de
equações do 1º grau, localizamos o artigo intitulado “Refletindo sobre os erros na resolução de problemas envolvendo
equações algébricas do 1º grau: uma experiência com os alunos do ensino fundamental” de autoria de Sperafico e
Golbert (2011), no qual os sujeitos eram alunos do 8º ano do ensino fundamental da região metropolitana de Porto
Alegre, com o objetivo de “identificar e refletir sobre as possíveis origens de erros cometidos durante a resolução de
problemas envolvendo equações algébricas do 1º grau” (SPERAFICO e GOLBERT, 2011, p. 1). Para alcançar tal
intento, as autoras propõem situações problemas e junto com os alunos analisa o processo da resolução, de acordo
com o que está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, a saber: elaborar um
procedimento, comparar os resultados com demais colegas e validar os seus procedimentos. Os referenciais utilizados
por essas autoras foram Cury (2007), Pinto (2000), Booth (1995), Kieran (1995) e Freitas (2002), Vergnaud (1996),
Bernard e Cohen (1995). Os resultados dessa pesquisa apontam que os erros cometidos pelos alunos em relação a
equações do 1º grau são conceitos mal formados e supergeneralizações de conceitos aritméticos. A leitura desse
trabalho permite identificar, segundo as autoras, um caminho para auxiliar os alunos a entenderem o que erraram, a
partir de questionamentos de forma a fazer com que eles avancem depois de perceberem os erros cometidos.
Outro artigo, intitulado “análise dos erros na resolução de problemas de equações do 1º grau dos alunos da 6ª série”
das autoras Lopes, Sousa e Gaia (2010), têm por objetivo identificar os erros cometidos pelos alunos na resolução de
problemas de Equações do 1º Grau e propõem respostas com a finalidade de ajudar esses sujeitos a aprender esse
conteúdo.  Essa pesquisa foi desenvolvida com vinte alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola pública de
Belém do Pará. Utilizaram como suporte teórico Pinto (2000), Silva e Buriasco (2004). Nas considerações, as autoras
destacam que os alunos apresentaram erros como compreensão dos problemas, de algoritmos, tabuadas. E afirmam
que os alunos apresentaram dificuldade em resolver problemas que requeriam uma interpretação, pelo fato de estarem
habituados com questões numéricas, que não exploram o raciocínio lógico. E defendem que os professores devem
refletir sobre os erros cometidos por seus alunos e com base neles planejar aulas em que utilizem recursos, como jogos,
por exemplo, para um melhor aprendizado do conteúdo. Além de apresentarem uma possibilidade de tipificação dos
tipos de erros, as autoras indicam um caminho que poderemos adotar futuramente como professoras de Matemática ao
abordar o conteúdo de equações do 1º grau, para tentar minimizar os erros cometidos pelos alunos.
Por meio da dissertação Pimentel (2010), procura descobrir e entender as origens das dificuldades na aprendizagem da
álgebra em especial no 1º ano do ensino médio e estudar possíveis soluções. Para alcançar tal intento, primeiramente
explora as possíveis dificuldades na transição da aritmética para a álgebra que ocorre com maior destaque no 8º ano do
ensino fundamental, por meio de atividades orientadas pela resolução de problemas como metodologia, propondo
problemas contextualizados, envolvendo modelagem de problemas como equação do 1º grau, sistemas lineares,
geometria e contagem.  Utiliza como referencial teórico Polya (1995) no que diz respeito à utilização da resolução de
problemas como metodologia. As referências utilizadas são Vlassis e Demonty (2002), Wu (2008), Kieran (1992), Kaput
(1999), Schulman (1986) e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Com essa pesquisa foram identificadas dificuldades
tais como, discernimento do papel das incógnitas na resolução de equações, além de resolver os problemas por meio
da aritmética principalmente por tentativa e erro. Constatamos que Pimentel (2010) contribuiu, para nosso trabalho, por
utilizar problemas contextualizados para alcançar o objetivo de sua pesquisa. E concordamos com ele quando defende
que a resolução de problemas é um recurso que deve ser adotados pelos professores, mesmo os que ainda estão
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começando a descobrir essa metodologia. Pois, nesse caso é dada ao aluno a oportunidade de participar ativamente da
aula e por partir de conhecimentos já adquiridos anteriormente para resolver as situações propostas tornando a
aprendizagem mais significativa.
Freitas (2002), procura em sua dissertação, identificar os erros cometidos por alunos do primeiro ano do ensino médio
ao resolver equações do 1º grau. Erros esses relacionados a aspectos conceituais e aos métodos de solução.  Para
alcançar tal objetivo, utilizou um instrumento investigativo contendo vinte e quatro equações do 1º grau e entrevistas
com os alunos. O autor usou como referência Booth (1994) e Kieran (1994), Pinto (1998), Kaput (1996), Franchi (1995).
Nas considerações, Freitas (2002) afirma que os erros cometidos pelos alunos estão ligados a transposição dos termos
em x e dos termos independentes, sem efetuarem a troca de sinal e ao transpor ambos os termos. Segundo ele, uma
possível justificativa desses erros se deve ao procedimento que os alunos adotam, “baseados na frase: isola-se a
incógnita (x) e muda-se de lado, muda-se de sinal” (FREITAS, 2002, p. 112). Verificou também que, o sinal da equação
não é considerado como sinal de equivalência entre os membros da equação, e ainda que em geral, os alunos não
conseguem interpretar o valor encontrado como solução da equação, e quando interrogado se os resultados por eles
obtidos estavam corretos alguns substituíram o valor na equação, chegando a igualdades falsas.
Os resultados apontados por Freitas (2002) contribuíram para este trabalho, pois o autor identificou que as dificuldades
relacionadas às técnicas de transposição dos termos de uma equação do 1º grau, não está ligada a passagem da
aritmética para álgebra, sendo essa uma de suas hipóteses iniciais. E que é importante que ao ensino das técnicas de
solução de equações seja feito de forma a ter significado para os alunos, e uma possibilidade é, utilizar a resolução de
problema de acordo com o que propõe Polya, ou seja, por meio de situações problemas, em que os alunos terão que
encontrar um caminho para solucioná-los. Com base no que foi discutido anteriormente, podemos inferir que a utilização
de problemas contextualizados para abordar o conteúdo equações do 1º grau, pode tornar o ensino e a aprendizagem
mais significativa, e que a resolução de problemas é uma metodologia que também pode vir a contribuir nesse
processo.
O exame desses trabalhos contribuiu para que nos apropriássemos de aspectos diferentes sobre os erros. E tomarmos
conhecimento de erros cometidos pelos alunos das pesquisas citadas anteriormente, podendo assim, verificar se são
iguais ou não aos dos sujeitos desta pesquisa. Como pesquisadoras passamos a entender que o errar não significa que
os alunos não sabe um determinado conteúdo, mas que por algum motivo ainda não consegue solucionar corretamente
os problemas. E que partindo dos erros detectados podemos levar os alunos a questionar suas respostas, ajudando-os
na construção do conhecimento. Com base nos trabalhos apresentados anteriormente, iremos adotar nesta pesquisa,
três categorias de erros, que são os relacionados a aspectos conceituais, os relacionados à técnica de resolução e a
passagem da linguagem escrita para a linguagem matemática.
UMA ANÁLISE DOS ERROS COMETIDOS
Antes de apresentarmos as respostas de alguns alunos para cada um dos problemas, vale destacar que participaram
desta pesquisa um total de 98 alunos, eles tiveram um total de uma hora e quarenta minutos para resolver os
problemas. Após a análise de todos os instrumentos, selecionamos a solução de alguns sujeitos, soluções essas que
foram iguais ou semelhantes à maioria dos alunos que responderam. E para fazer referência a esses alunos utilizamos
as iniciais dos seus nomes.
 Apresentamos a seguir uma lista em que contabilizamos os erros cometidos pelos alunos referentes a aspectos
conceituais e técnicas de resolução. Vale ressaltar que não utilizamos as soluções corretas dos sujeitos participantes
desta pesquisa, uma vez que o objetivo é identificar os tipos de erros cometidos. E para uma melhor análise dos desses,
consideramos apenas um erro por aluno em cada um dos problemas.

1. Passagem da linguagem escrita para a linguagem matemática
1. Erro o traduzir da linguagem escrita para a linguagem matemática

• Problema 1: 27
• Problema 2: 41
• Problema 3: 9
• Problema 4: 4
• Problema 5: 1
• Problema 6: 1

2.  Aspectos conceituais
1. Erro de notação na escrita da equação

• Problema 1: 7
• Problema 2: 15
• Problema 3: 6
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• Problema 4: 0
• Problema 5: 3
• Problema 6: 0

3.  Técnicas de solução
1. Erro ao transportar os termos independentes da equação

• Problema 1: 3
• Problema 2: 0
• Problema 3: 1
• Problema 4: 0
• Problema 5: 0
• Problema 6: 0

2. Erro ao transportar os termos em x da equação
• Problema 1: 5
• Problema 2: 0
• Problema 3: 1
• Problema 4: 9
• Problema 5: 0
• Problema 6: 0

3. Erro ao transportar ambos os termos da equação
• Problema 1: 0
• Problema 2: 0
• Problema 3: 2
• Problema 4: 0
• Problema 5: 0
• Problema 6: 0

Diante da análise dos noventa e oito instrumentos e observando a lista anterior dos tipos e da quantidade de erros
cometidos em cada um dos problemas, podemos perceber que a maior quantidade de erros foram cometidos nos
problemas 1 e 2, sendo os erros, ao traduzir as situações propostas para a linguagem matemática e de notação na
escrita da equação. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato de que em ambos os problemas é apresentado imagens de
balanças que estão em equilíbrio contendo produtos e pesos sendo pedido para que os alunos escrevam a equação que
representa o equilíbrio de cada uma das balanças. Pois, percebemos que muitos apresentam dificuldades em escrever
uma equação. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato de que em ambos os problemas é apresentado imagens de balanças
que estão em equilíbrio contendo produtos e pesos sendo pedido para que os alunos escrevam a equação que
representa o equilíbrio de cada uma das balanças. Pois, percebemos que muitos apresentam dificuldades em escrever
uma equação.
No problema 1 é apresentado imagem de duas balanças em equilíbrio e é pedido para que os alunos descubram os
pesos dos produtos e em seguida escreva uma equação que represente as situações. No item (a) em um dos pratos da
balança continha um bolo e um peso de quinhentos gramas e no outro um peso um quilograma e um de quinhentos
gramas. Já no item (b) em um dos pratos continha duas aboboras e um peso de dois quilogramas e no outro, dois pesos
de dois quilogramas, um de quinhentos gramas e uma abobora.
Como podemos observar na solução do aluno GBC a seguir, ele cometeu erros ao traduzir as situações propostas para
a linguagem matemática e também de notação na escrita da equação.
Solução do aluno GBC:

1. C = 500 = 1,500g
2. A + 2kg = 2,500kg

Por meio da resposta do item (a), podemos inferir que o aluno apresenta dificuldade em escrever uma equação, e ainda
não consegue formular uma sentença matemática aberta, formada por duas expressões ligadas por uma igualdade, que
represente a situação proposta no problema. Ou seja, não consegue estabelecer a relação entre o sinal de igualdade e
o equilíbrio da balança. E ainda, não entende o significado do sinal de igualdade, ao escrever 500 = 1,500. Outros seis
alunos apresentaram essa mesma dificuldade. Erro esse relacionado aos aspectos conceituais, que também foram
detectado na pesquisa de Freitas (2002). No item (b) apesar de ter escrito uma equação, não está correta, pois, dos
produtos e pesos repetidos em cada prato da balança o aluno acaba considerando apenas um levando-o a escrever
uma equação errada. O que mostra que o sujeito ainda tem dificuldades ao traduzir a situação proposta, para a
linguagem matemática.
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Já no problema 2, é apresentada imagens de quatro balanças A, B, C e D consideradas em equilíbrio, as quais devem
ser representadas por meio de uma equação. Assim como no anterior, identificamos que alguns alunos tiveram
dificuldades para representar as situações por meio da linguagem matemática e também na notação da equação. Erros
esses observados nas soluções dos seguintes alunos.
Solução do aluno VFLT:

• Balança A: 200+100+x = 900
                    x = 100

• Balança B: 200 + 10x + x + y
                   x = 100
                   y = 10

• Balança C: 200 + x + y + 350 = 700
                    x = 100   y = 50

• Balança D: 350 + 10 + 200 + 50 + x + y = 720
                   x = 100    y = 10
O aluno não interpreta corretamente o que está sendo pedido no problema, e acaba resolvendo a equação e ainda de
forma errada, pois com apenas uma equação e duas incógnitas ele acaba encontrando valores que não correspondem
as mesmas, com exceção das balanças C e D, e o que tudo indica o aluno tenha feito por tentativa e erro. Além disso,
como podemos observar na balança B apesar de não ter escrito uma equação o aluno encontra uma solução para a
expressão, ele parece não saber diferenciar uma expressão algébrica de uma equação, novamente um erro relacionado
a aspectos conceituais. Percebemos que o aluno tem dificuldades tanto em interpretar como resolver uma equação. Já
o aluno JCBM consegue escrever todas as equações como mostradas a seguir.
Solução do aluno JCBM:

• Balança A: m = 100 + 100
• Balança B: m + 10 = 100 +100 + 10
• Balança C: m + 100 + 50 = q
• Balança D: q + 10 = 100 + 10

Ao analisar essa solução, o único erro identificado foi em relação ao traduzir para a linguagem matemática cada uma
das situações propostas. Mas apesar disso, o aluno mostra entende o que é uma equação. Da mesma forma que no
problema anterior, o erro mais cometido pelos alunos foi na passagem da linguagem escrita para a linguagem
matemática e também relacionados ao conceito de equação.
No problema 3, é pedido para que resolva as situações-problemas a seguir por meio de uma equação.

1. O dobro de um numero diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número?
2. João tem R$ 4.000,00 e Carlos tem R$ 400,00. Ambos ganharam uma mesma quantia em dinheiro, de modo que

a quantia que Carlos ficou representa a quinta parte da quantia de João. Quantos reais cada um ganhou?
Diante das soluções, vários erros foram cometidos ao resolver esse problema, a exemplo de erros de notação na escrita
da equação, erros ao traduzir para a linguagem matemática e erro ao transportar os termos da equação. Como
podemos ver nas soluções dos alunos a seguir.
Solução da aluna JSS:

1. 2x – 4 = x + 1
      2x – x + 1 =
      +1 +1 =
       x = 2
Nessa solução, podemos perceber que a aluna interpretou corretamente o problema, porém, ao começar resolver a
equação ela utiliza o sinal de igualdade apenas como o significado de resultado. E, além disso, no decorrer da resolução
ao transportar os termos a aluna acaba transportando todo o termo x + 1 para antes da igualdade deixando o segundo
membro sem termo o que reforça que a aluna tem dificuldade em utilizar o sinal de igualdade como um equilíbrio entre
os dois membros da equação. E ainda acaba esquecendo o termo independente 4 e o termo x dessa forma, chega em
um resultado errado. Além disso, só resolve a equação, mas não responde a pergunta feita no problema e também não
responde o item (b).
Já o aluno WVSS responde os dois itens:

1. x + 4 = 1                               
      x = 4 – 1                                   
      x = 3 
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           b) x + 4.000 = 400
4.000 – 400 = x
      x = 3600
 
Nas soluções desse aluno, apesar de escrever as equações, essas não corresponde a situação proposta, ou seja, ele
comete erro ao traduzir da linguagem escrita para linguagem matemática, chegando assim a um resultado falso. Além
disso, no item (b) o aluno comete um equívoco ao transportar o termo de x para o segundo membro sem fazer a
mudança de sinal.
No problema 4, é pedido para que os alunos resolvam as seguintes situações-problemas, utilizando-se de equações.

1. Em um dos pratos de balança, em equilíbrio, há 850 g de macarrão. Em outro prato, há dois potes de margarina,
um de 250 g e outro de 500 g, e mais 4 pedaços de queijo, todos com a mesma massa. Cada pedaço de queijo
tem quantas gramas?

2. Nesse item é apresentado a imagem de um triângulo isósceles, em que os lados iguais medem 5a e o outro 2a,
no qual os alunos devem calcular a medida de cada lado desse triângulo sabendo que o perímetro é de 96 cm.

Ao resolver esse problema, os alunos acabaram cometendo três tipos de erros, que foram ao traduzir da linguagem
escrita para a linguagem matemática e ao transportar o termo independente e o termo em x.  Observados na solução do
aluno GBF:

1. x + 250 kg + 250 kg = 500             
      x = 500 – 250                                       
      x = 250                                                
           b) 12a = 96

1. = 96 – 12
a = 84
A equação escrita pelo aluno no item (a) não corresponde a situação descrita no problema, algumas informações não
são consideradas, como o peso do macarrão e a quantidade total de pedaços de queijo. Ao resolver a equação, por
meio da transposição dos termos independentes para o segundo membro a resposta seria zero, mas o aluno apenas
transporta um dos termos. No item (b), o aluno transporta o termo de a para o segundo membro apenas trocando o
sinal, segundo Freitas (2002), uma possível resposta para isso é que o sujeito não tenha interpretado 12a como 12
multiplicado por a, e sim como uma soma. Em ambos os itens a solução está incompleta, pois o aluno encontra apenas
os valores das incógnitas, que também estão errados.
No Problema 5 é apresentada a seguinte situação: Conta a lenda que um discípulo de Pitágoras lhe perguntou quantos
alunos tinham na escola, e Pitágoras lhe respondeu:
“Metade estudam Geometria, a quarta parte a Natureza, a sétima parte meditam simplesmente e há ainda três
mulheres”.

1. É possível escrever, a partir da resposta de Pitágoras, uma equação com apenas uma incógnita? Justifique.
2. Resolva a equação que você escreveu no item (a). Qual é o valor da incógnita encontrada?

Os erros cometidos pela maioria dos alunos que responderam esse problema foi de traduzir da linguagem escrita pata a
linguagem matemática e relacionados a aspectos conceituais, ou seja, de notação. Tais erros é possível observar nas
solução da aluna MLRS.

1. “Sim por que ele deu a resposta”.
x/2 + 4/x + 7/x + 3
 
b)  x/2 + 4/x + 7/x + 3
(1x + 8x + 14x + 6)/2
1x + 8x + 14x = 6
23x = 6
x = 23/6
x = 4
A aluna parece não saber diferenciar uma expressão algébrica de uma equação. Além disso, as representações das
frações não estão todas corretas, pois o termo de x deveria estar no numerador em todas elas e isso não foi feito pela
aluna. No item (b), ao tentar resolver a expressão algébrica como se essa fosse uma equação, a discente comete um
erro ao fazer o m.m.c. e depois desconsidera o denominador e no lugar do último sinal de adição coloca uma igualdade
por fim, resolve a equação. Como é possível ver, ao transportar o termo de x para o segundo membro ela troca a
posição do coeficiente de x pela do termo independente. Diante da solução tanto do item (a) e (b) podemos inferir que a
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aluna ainda tem dificuldades com as operações aritméticas e algébricas, principalmente relacionado ao conceito de
equações.
A solução da aluna BJS é bem parecida com a apresentada anteriormente, como está posto a seguir.

1. “Sim por que de acordo com a explicação dele eu consegui armar a equação”.
x/ 2 + 4/x + 7/x + 3/1
 
b)  x/2 + 4/x + 7/x + 3
     (1x + 8x + 14x + 6)/2
     1x + 8x + 14x = 6
     23x = 6
     x = 23/6
     x = 4
 
  A aluna parece também não entender ainda o que é uma equação, pois, como podemos observar no item (a) ela
escreve uma expressão algébrica, mas diferente da aluna MRLS, ela afirma que é uma equação e também comete os
mesmo erros. Porém no item (b) deixa-o incompleto. Essas soluções deixam claro que, o conceito de equação ainda
não foi entendido por essas alunas. Também como a dificuldade em transcrever da linguagem escrita para a linguagem
matemática as situações proposta corretamente. Observações essa que vem sendo reforçadas ao longo dos problemas
anteriores e no apresentado a seguir.
No problema 6 é pedido que o aluno resolva as seguintes situações- problemas:

1. O preço de três canetas e de duas lapiseiras é R$ 20, 00. A lapiseira custa R$ 2,00 a mais que a caneta. Qual o
preço de cada caneta e de cada lapiseira?

2. Uma loja comprou camisetas azuis, pretas e brancas. Ao todo, ela comprou 360 camisetas. O número de
camisas pretas é o dobro das azuis e o número de brancas é o triplo das pretas. Quantas camisetas de cada cor
foram compradas?

Esse problema foi um dos que os alunos tiveram mais dificuldades em responder, com podemos ver na solução do
aluno JCBM. Ele tenta responder, mas não consegue traduzir da linguagem escrita para a linguagem matemática
corretamente. Como exposto a seguir.

1. C + L = 20,00
2. 360 – 100%

                 P.2 = B.3
                 P = (B. 3) /2
É possível concluir por meio dessa solução e das anteriores que as maiores dificuldades apresentadas pelos alunos ao
resolver os problemas que foram pospostos foi em conseguir traduzir para a linguagem matemática as situações
propostas, e que muitos ainda não conseguem entender o conceito de equações e também cometeram erros ao
transportar os termos independentes e termos em x, erros esses detectados também por Freitas (2002). E assim como
os sujeitos participantes da pesquisa de Lopes, Sousa e Gaia (2010), os alunos tiveram dificuldade em compreender os
problemas.
CONSIDERAÇÕES
Esta pesquisa teve por objetivo identificar tipos de erros cometidos pelos alunos do 7º ano de escolas da rede municipal
de Aracaju-SE ao resolver problemas matemáticos envolvendo o conteúdo equações do 1º grau.  Com base nos dados
coletados foi possível verificar que oitenta e três alunos apresentou maior dificuldade em traduzir os problemas da
linguagem escrita para a linguagem matemática, o que representa mais de oitenta e quatro por cento dos sujeitos desta
pesquisa. E trinta e um alunos, ainda não entendem o conceito de equações do 1º grau, além de cometerem erros ao
utilizar o método da transposição, seja dos termos independentes ou os termos em x.
Ao analisamos as soluções dos alunos, identificamos que eles tiveram dificuldades em interpretar os problemas, porém
os erros cometidos, ao resolvê-los mostram que esses sujeitos ainda tem dificuldades em resolver equações do 1º grau,
pois muitas vezes parecem não saber ainda o que uma equação. Porém defendemos que por meio de problemas
contextualizados o ensino de equações pode se tornar mais significativo, ajudando os alunos a entender melhor o
conceito de equações e o significado do sinal de igualdade.
Como resultado desta pesquisa defendemos que é importante o professor de Matemática procurar identificar os erros
cometidos pelos seus alunos ao resolver qualquer que seja o conteúdo que esteja ensinando, para que possa utilizar os
erros como uma fonte e buscar novas formas para abordar o conteúdo e contribuir no processo de ensino e
aprendizagem dos conteúdos matemáticos. E para quem ainda está na formação inicial, ter conhecimento de possíveis
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erros que poderão encontrar ao iniciarem à docência, e assim, antecipadamente busquem outros caminhos para
minimizá-los.
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