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RESUMO 

 As pesquisas sobre erros e dificuldades na aprendizagem da matemática têm 
avançado nas últimas décadas para possibilitar uma melhor aprendizagem dos 
estudantes no processo de ensino em ambiente escolar. O objetivo desta pesquisa 
consiste em estudar o perfil dos erros e dificuldades de aprendizagem dos conteúdos 
de Estatística e Probabilidade nas provas de matemática do ENEM dos anos de (2013 
a 2016) dos estudantes aprovados na primeira chamada do SISU para ingressar na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Foram identificados os erros e 
dificuldades de aprendizagem em relação a esses conteúdos que constituíram as 
questões das provas do ENEM nos anos analisados. Com as reflexões de 
pesquisadores como Radatz (1979; 1980), Cury (1988; 1994; 2007; 2008), Socas 
(1997), Borasi (1985; 1987), Rico (1995), Pochulu (2004) e Brousseau (1976) 
apresentamos os erros e as dificuldades na aprendizagem matemática. Para 
apresentar erros mais específicos correlatos à área da estatística e probabilidade 
utilizamos pesquisadores como Batanero (1998; 2000), Batanero; Godino; Navarro-
Pelayo (2001), dentre outros. O estudo apresentado nesta tese configura-se na 
identificação e caracterização do perfil de erros associados às dificuldades de 
aprendizagem sobre o tema “conhecimentos de estatística e probabilidade” das provas 
do ENEM dos anos de 2013 a 2016 a partir dos relatórios da seção de Estatística da 
COMPERVE/UFRN. Como metodologia foram priorizadas as análises das questões 
das provas para associar o erro do distrator mais sinalizado a hipóteses explicativas de 
dificuldades de aprendizagem. Obtivemos como resultados em relação ao perfil 
socioeconômico que a quantidade de aprovados entre as escolas públicas e privadas 
aumentou entre os anos estudados; a Região Nordeste obteve o maior percentual de 
candidatos aprovados em relação às demais; a faixa etária predominante é de jovens 
com idade entre 18 a 20 anos e o gênero masculino deteve maior percentual de 
aprovação. Em relação à cor/raça, se apresenta com maior percentual a parda e a 
modalidade de ensino médio mais evidente é o ensino regular. Em relação ao perfil de 
desempenho identificou-se que em 2015 as questões 149 e 158, tomando por base a 
prova amarela, tiveram o índice de acertos mais baixos com 8,8% e 10% 
respectivamente; na identificação e caracterização dos erros, identificamos as 
competências, habilidades, sub-habilidades e conteúdo específico para cada questão 
e, na sequência, analisamos as tabelas e gráficos. Fizemos o gabarito/descritor 
encontrando a solução para cada questão e depois com os quatro distratores 
identificamos os erros associados. Apresentamos esses erros em tabela e utilizamos a 
tipologia clássica de Radatz (1979). Os resultados sinalizam a necessidade de uma 
revisão das questões didático-metodológicas inerentes ao ensino desse tema para os 
quais as dificuldades na aprendizagem se apresentaram. 
 
Palavras-chave: Estatística e Probabilidade. Erros. Dificuldades de aprendizagem. 
ENEM. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Las investigaciones sobre errores y dificultades en el aprendizaje de matemática, han 
avanzado en las últimas décadas para posibilitar un mejor aprendizaje de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza en ambiente escolar. El objetivo de esta 
investigación consiste en estudiar el perfil de los errores y dificultades de aprendizaje 
de los contenidos de Estadística y Probabilidad en las pruebas de matemáticas del 
ENEM de los años (2013 a 2016) de los estudiantes aprobados primeira ilamada del 
SISU para entrar en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Se 
identificaron los errores y las dificultades de aprendizaje en relación con estos 
contenidos que constituían las preguntas de las pruebas ENEM durante los años 
analizados. Las reflexiones de investigadores como Radatz (1979; 1980), Cury (1988; 
1994; 2007; 2008), Socas (1997), Borasi (1985; 1987), Rico (1995), Pochulu (2004) e 
Brousseau (1976), presentan los errores y las dificultades en el aprendizaje de 
matemática. Ya investigadores en el área de estadística y probabilidade, como 
Batanero (1998; 2000), Batanero; Godino; Navarro-Pelayo (2001), entre otros, 
presentan errores más específicos para este contenido. El estudio que se presenta en 
esta tesis configura en la identificación y caracterización del perfil de errores asociados 
a las dificultades de aprendizaje sobre el tema "conocimientos de estadística y 
probabilidad" de las pruebas del ENEM de los años 2013 a 2016 a partir de los 
informes de la sección de Estadística COMPERVE/UFRN. Como metodología, se 
priorizaron los análisis de las pruebas para asociar el error del distractor más señalado 
a hipótesis explicativas de dificultades de aprendizaje. Los resultados fueron: perfil 
socioeconómico, la cantidad de aprobados entre las escuelas públicas y privadas 
fueron aumentando entre los años estudiados, la región nordeste en relación a las 
demás obtenida el mayor porcentaje de candidatos aprobados, el grupo de edad 
predominante es la de los 18 a 20 años y el género con mayor porcentaje es el 
masculino. En cuanto a color/raza, se presenta es la parda, la modalidad de escuela 
secundaria más evidente es la enseñanza regular; el perfil de desempeño, en 2015, las 
cuestiones 149 y 158 que tenían el índice de aciertos más bajos con, 8,8% y 10% 
respectivamente; en la identificación y caracterización de los errores, identificamos las 
competencias, habilidades, subhabilidades y contenido específico para cada pregunta, 
luego analizamos las tablas y gráficos. Hicimos la plantilla/descriptor, encontrando la 
solución para cada pregunta y luego con los cuatro distractores, identificamos los 
errores asociados. Presentamos estos errores en tabla y utilizamos la tipología clásica 
de Radatz (1979). Los resultados señalan la necesidad de una revisión didáctico-
metodológicas de la enseñanza de ese tema para los cuales las dificultades en el 
aprendizaje se presentado.      
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ABSTRACT 

The investigations on errors and difficulties in the learning of mathematics, have 
advanced in the last decades to allow a better learning of the students in the teaching 
process in the school environment. The objective of this research is to study the profile 
of the errors and learning difficulties of the contents of Statistics and Probability in the 
ENEM mathematics tests of the years (2013 to 2016) of the students approved on the 
first call of the SISU to enter in the Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN). The errors and learning difficulties in relation to these contents that constituted 
the questions of ENEM tests during the analyzed years were identified. The reflections 
of researchers as Radatz (1979; 1980), Cury (1988; 1994; 2007; 2008), Socas (1997), 
Borasi (1985; 1987), Rico (1995), Pochulu (2004) e Brousseau (1976), present the 
errors and difficulties in mathematical learning. Already researchers in the area of 
statistics and probability, such as: Batanero (1998; 2000), Batanero; Godino; Navarro-
Pelayo (2001), among others, gift more specific errors for that content. The study 
presented in this thesis is based on the identification and characterization of the error 
profile associated with the learning difficulties on the subject "knowledge of statistics 
and probability" of the ENEM tests from the years of 2013 to 2016, based on the reports 
of the Statistics section of the COMPERVE/UFRN. As a methodology, the analysis of 
the tests was prioritized to associate the error of the most indicated distractor with 
explanatory hypotheses of learning difficulties. The results were: socioeconomic profile, 
the number of approved between public and private schools were increasing between 
the years studied, the northeast region in relation to the others obtained the highest 
percentage of successful candidates, The predominant age group is 18 to 20 years old 
and the gender with the highest percentage is male. Regarding color/race, if it is brown, 
the most obvious modality of high school is regular education; the theme "knowledge of 
statistics and probability in the descending order in the third place; the performance 
profile, in 2015, issues 149 and 158 that had the lowest hit rate with, 8.8% and 10% 
respectively; In the identification and characterization of errors, we identify 
competencies, skills, sub-skills and specific content for each question, then we analyze 
the tables and graphs. We did the feedback/descriptor, finding the solution for each 
question and then with the four distractors, we identified the associated errors. We 
present these errors in table and we use the classic typology of Radatz (1979). The 
results indicate the need for a didactic-methodological review of the teaching of this 
subject for which learning difficulties are presented. 
 
 
 
   
Keywords: Statistic and probability. Errors. Learning difficulties. ENEM.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A procura pelos cursos de ensino superior tem se intensificado pela 

exigência de nosso mercado de trabalho competitivo, uma vez que vivemos em uma 

sociedade globalizada. A globalização é um fenômeno político de interdependência 

entre os países que envolve influências recíprocas de culturas em que a sociedade 

está inserida e em permanente deslocamento, na busca incessante de melhores 

condições de vida.  

Nessa perspectiva, surge o objeto de estudo dessa pesquisa “os erros e 

dificuldades de aprendizagem em estatística e probabilidade” nas provas de 

matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos anos de 2013 a 

20161.  

A estatística e a probabilidade na educação básica representam conteúdos 

muito importantes para a aplicação às situações concretas ou para inter-relações 

com outras disciplinas, proporcionando atividades em que os estudantes possam 

perceber a grande importância na vida cotidiana enquanto estabelecem relações 

com a matemática abstrata e que podem ser abordadas no ensino do tratamento da 

informação. Além do seu caráter na formação do cidadão, amplamente reconhecidas 

por diversos estudos e currículos.  

Este reconhecimento já bastante discutido em alguns países para 

elaboração de currículos adequados e materiais didáticos específicos ajudando no 

seu processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa direção, podemos citar os estudos feitos por Holmens e Cols (1980) 

para a Schools Council Project on Statistical Education na Inglaterra, assim como, o 

livro “Azar y Probabilidad. Fundamentos didácticos y propuestas curriculares” de 

Godino, Batanero e Cañizares (1987). Esses trabalhos apresentam a estatística para 

o desenvolvimento integral dos estudantes ao sinalizar sua contribuição para o 

raciocínio crítico e na tomada de decisão em muitas atividades desenvolvidas 

(BATANERO, 1998). 

Essa autora sinaliza as dificuldades encontradas pelos alunos nesses 

conteúdos da matemática e afirma: 

 

                                            
1
 Conforme relatórios da PROGRAD do período compreendido de 2013 a 2016, a quantidade de 

alunos em busca de uma vaga por meio do ENEM/SISU: 2013 foram 73.286 (nos 2 semestres de 
2014), 2014 foram 30.271, 2015 foram 27.266 e 2016 foram 27.567. 
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Possivelmente, uma explicação deste maior peso é a própria 
dificuldade do assunto, em comparação com outros ramos da 
matemática, dificuldade que se reflete em questões filosóficas, 
sociais, éticas e processuais que foram e ainda são objeto de debate 
na aplicação de estatísticas. (BATANERO, 1998, p. 1). 

 

A estatística e a probabilidade requerem uma maior preparação por parte 

dos professores para abordar com eficiência a matemática pura e os diversos 

contextos que estão inseridos nesse conteúdo. Por isso, o comitê de estudos em 

estatística desde o seu estabelecimento – em 1948 – é responsável pela formação 

na área dentro do Instituto Internacional de Estatística (ISI) colaborando também 

com a UNESCO e outros organismos internacionais. Esse comitê promove a 

“educação estatística” para formação de docentes divulgando as contribuições para 

o processo de ensino e aprendizagem desse conteúdo específico.  

Para entender mais sobre o assunto estatística e probabilidade, o comitê de 

educação promoveu mesas redondas em conferências, como as do ICME 

(International Congresso of Mathematics Education), com temas: “Estatística na 

escola”, “Educação universitária em estatística de países em desenvolvimento”, “O 

ensino de estatística e computadores” e “Formação de professores”. 

Diante dessa temática podemos verificar como se comporta o estudo da 

estatística e da probabilidade no campo matemático. 

 

1.1 A importância da Estatística e probabilidade na Educação Matemática na 

Educação Básica 

 

O conhecimento matemático na educação básica torna-se necessário não 

apenas pelo seu aspecto determinístico – baseando-se por meio de determinações 

(ANTUNES, 2010), mas pelo seu caráter de aplicação na sociedade formando 

cidadãos críticos e capazes de observar que os objetos desse campo disciplinar 

favorecem a compreensão de diversos fenômenos aleatórios e contribuem com a 

construção de argumentos sólidos para serem utilizados nos mais diversos 

contextos.  

O ensino de Estatística e Probabilidade na Educação Básica possibilita 

discussões para que o processo de ensino e aprendizagem se dê em um ambiente 

favorável à produção de um conhecimento onde o aluno possa interagir com várias 
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situações nos mais distintos campos das ciências na nossa sociedade atual, cujas 

mudanças ocorrem de forma rápida como explica Lopes e Ferreira (2004): 

 

É imprescindível o conhecimento estatístico para se fazer uma leitura 
e um mapeamento da realidade que se vive, da mesma forma que a 
probabilidade de ocorrência de acontecimentos para agilizarmos a 
tomada de decisão e fazermos previsões.  

 

A Estatística e a Probabilidade propõem através de seus conteúdos 

elementos capazes de contribuir com uma formação diversificada dos alunos, no 

âmbito da qual eles possam fazer uma leitura crítica da realidade vivenciada 

associando-a aos seus múltiplos contextos. Isso ocorre à medida em que o aluno se 

apropria de elementos estatísticos e probabilísticos, elabora questões para a 

resolução de determinada investigação e cria hipóteses investigativas, formando e 

estabelecendo relações de forma consciente.  

Sobre a estatística, especificamente, as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006) afirmam que: 

 

O estudo da estatística viabiliza a aprendizagem da formulação de 
perguntas que podem ser respondidas com uma coleta de dados, 
organização e representação. Durante o ensino médio, os alunos 
devem aprimorar as habilidades adquiridas no ensino fundamental no 
que se refere à coleta, à organização e à representação de dados. 
Recomenda-se um trabalho com ênfase na construção e na 
representação de tabelas e gráficos mais elaborados, analisando sua 
conveniência e utilizando tecnologias, quando possível. (BRASIL, 
2006, p. 78). 

 

 

E acrescenta: 

 

Vale destacar a necessidade de se intensificar a compreensão sobre 
as medidas de posição (média, moda e mediana) e as medidas de 
dispersão (desvio médio, variância e desvio padrão), abordadas de 
forma mais intuitiva no ensino fundamental. (BRASIL, 2006, p. 79). 

 

Partindo deste documento destacamos que o docente precisa dar 

oportunidade para que os educandos utilizem a estatística para o desenvolvimento 

de habilidades de manipular e analisar uma coleta de dados, além de compreender 
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o conceito das medidas de tendência central e seus respectivos cálculos quando 

forem acionados para utilizá-los (BATANERO, GODINO, NAVARRO-PELAYO, 1996; 

BATANERO, 2000; ROA, NAVARRO-PELAYO, 2001). Demostrar resultados 

produzidos em tabelas, quadros e gráficos e empreender suas respectivas análises 

por meio de argumentos válidos e conclusões fundamentadas é uma forma de 

promover uma atitude científica dos estudantes nessa área de conhecimento.  

Com relação ao estudo de Probabilidade as Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio, descreve: 

 

Os conteúdos do bloco Análise de dados e probabilidade têm sido 
recomendados para todos os níveis da educação básica, em especial 
para o ensino médio. Uma das razões desse ponto de vista reside na 
importância das ideias de incerteza e de probabilidade, associadas 
aos chamados fenômenos aleatórios, presentes de forma essencial 
nos mundos natural e social. O estudo desse bloco de conteúdo 
possibilita aos alunos ampliarem e formalizarem seus conhecimentos 
sobre o raciocínio combinatório, probabilístico e estatístico. Para dar 
aos alunos uma visão apropriada da importância dos modelos 
probabilísticos no mundo de hoje, é importante que os alunos tenham 
oportunidade de ver esses modelos em ação. (BRASIL, 2006, P. 78). 

 

O conteúdo de probabilidade possibilitará aos estudantes perceberem a 

importância do uso adequado de cálculo, de acordo com os tipos de eventos nas 

amostragens (DÍAZ, DE LA FUENTE, 2005). Conforme descrito em documentos 

oficiais (BRASIL, 2006), o cálculo probabilístico vai além de sua formulação lógica 

procedimental: 

 

O estudo da combinatória e da probabilidade é essencial nesse bloco 
de conteúdo, pois os alunos precisam adquirir conhecimentos sobre 
o levantamento de possibilidades e a medida da chance de cada 
uma delas. A combinatória não tem apenas a função de auxiliar o 
cálculo das probabilidades, mas tem inter-relação estreita entre as 
ideias de experimento composto a partir de um espaço amostral 
discreto e as operações combinatórias. 

 

Além dessas afirmações podemos acrescentar que: 

 

Com relação ao tratamento das possibilidades e chances como 
elementos do estudo da probabilidade, justifica-se a sua inclusão ao 
longo do Ensino Fundamental, uma vez que uma série de fenômenos 
sociais e naturais tem sua ocorrência esperada ou prevista com base 
em cálculos probabilísticos. (BAHIA, 2013, p. 132). 
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Estatística e a Probabilidade, como áreas distintas do saber, tornam-se 

indispensáveis à vida dos estudantes, por isso faz-se necessário uma aprendizagem 

aprofundada de seus elementos e objetos.  

De acordo com Holmes (1980), a aprendizagem estatística favorece a 

compreensão de tópicos matemáticos específicos do currículo como também a 

orientação em trabalhos específicos como, por exemplo, os resultados de pesquisas. 

O autor deslumbra-se com esse conteúdo por desenvolver a capacidade de ler, 

entender e interpretar gráficos e tabelas encontradas diariamente na sociedade e 

divulgados por meios de comunicação em geral.  

Para a resolução de problemas, a estatística tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da habilidade de ler dados, interpretá-los e solucionar questões de 

forma eficiente (BEGG, 1997).  

Corroborando com esse pensamento Ottaviani (1999, p. 5), afirma: 

 

Sendo uma disciplina moderna não deve ser vista apenas como um 
conjunto de técnicas quantitativas, mas como uma cultura que 
proporciona a capacidade de abstração que torna possível extrair 
informações dos dados. 

 
 

Iddo Gal (2002, p. 2), acrescenta:  

 

A capacidade para interpretar e avaliar criticamente a informação 
estatística, os argumentos apoiados nos dados ou os fenômenos 
estocásticos encontrados em diferentes contextos [...]; e a 
capacidade para discutir ou comunicar suas opiniões a respeito de 
tais informações estatísticas quando sejam relevantes. 

 

Com esses apontamentos destacamos que o estudo da estatística na 

educação básica precisar ter um lugar privilegiado porque promove o pensar e a 

capacidade de refletir criticamente para tomar decisões. 

 

A formação estatística torna as pessoas mais participativas e críticas, 
impedindo desse modo, que suas opiniões sejam manipuladas pela 
mídia. A estatística desenvolve as competências necessárias para 
uma atuação mais ativa na sociedade. (MALARA, 2008, p. 27). 
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Esta autora esclarece o papel formador da estatística, para que não haja 

manipulação e que o educando tenha consciência através do desenvolvimento de 

competências específicas nessa área de estudo.  

Para Lajoie (1997) os conhecimentos em Estatística e Probabilidade 

facilitam a vida dos indivíduos tornando-se indispensáveis quando o objetivo é a 

tomada de decisões. Essa afirmativa contribui para reafirmar umas das mais 

significantes importâncias da aprendizagem desses conteúdos.  

Essas considerações norteiam o processo de estudo desses conteúdos da 

Matemática na educação básica. Esse processo de ensinar e aprender torna-se 

necessário para que a escola promova além de uma consciência crítica, o pensar 

através de uma ação pedagógica eficaz com potencial para promover, além da 

cidadania, possibilidades de tomada de decisões. 

 

1.2 A problemática do ensino e da aprendizagem da Estatística e Probabilidade na 

Educação Básica 

 

Embora o ensino de estatística na educação básica seja situado dentro do 

conhecimento matemático pode-se dizer que a Educação Estatística difere da 

Educação Matemática, uma vez que os aspectos mais específicos da estatística são 

tratados nessa área da ciência. No entanto, a escola deve promover o raciocínio 

estatístico para que os educandos desenvolvam a capacidade de refletir, argumentar 

e decidir em várias situações quais rumos tomar.  

Batanero (2001, p. 3) explica que: 

 

A educação estatística, não é só dos especialistas que manipulam os 
dados, mas profissionais e cidadãos que devem interpretá-las e 
tomar por sua vez decisões baseadas nessas informações, assim 
como dos que devem colaborar na obtenção dos dados requeridos, 
é, portanto, um motor de desenvolvimento. 

 

Mesmo considerada como uma ciência recente, em que as primeiras teorias 

foram demandadas a partir do século XIX, sua importância só vem aumentando 

consideravelmente em várias áreas do conhecimento. Explica Sousa, (2002, p. 24-

25) que: 
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Os resultados obtidos com a aplicação dos métodos estatísticos na 
resolução de problemas dos diversos domínios do conhecimento, 
aliados à evolução tecnológica dos últimos anos, fizeram com que os 
conhecimentos estatísticos se tornassem indispensáveis em todos os 
domínios. 

 

Além disso, a grande variedade de publicação de periódicos, estudos em 

dissertações e teses na área da Educação Estatística indica sua relevância. O 

International Association for Statistical Education (IASE) é uma seção do ISI, cuja 

finalidade é promover, apoiar e melhorar a educação estatística em todos os níveis.  

Essa associação promove a cada quatro anos a “International Conference 

on Teaching Statistics”, hospedado em 2006 no Brasil. Um dos objetivos dessas 

conferências é incentivar a comunidade acadêmica a produzir mais trabalhos de 

investigação, além de fomentar a divulgação da Educação Estatística. 

No contexto escolar sabemos que a estatística é inserida nos conteúdos da 

matemática na educação básica e observa-se peculiaridades entre ambas, embora 

existam aspectos inerentes à estatística que estão presentes na didática da 

estatística (CAMPOS, 2007). 

Como afirma Batanero “é preciso experimentar e avaliar métodos de ensino 

adaptados à natureza específica da Estatística, pois a ela nem sempre se podem 

transferir os princípios gerais do ensino da Matemática” (BATANERO, 2001, p. 6). 

Nesse mesmo sentido, Campos (2007) aponta que: 

 

Os entes matemáticos presentes, em certas condições, atuam como 
coadjuvantes dentro de um teatro de ações que valorizam quase 
sempre os aspectos específicos da Estatística. Princípios como os da 
aleatoriedade e da incerteza escapam a aspectos mais lógicos ou 
determinísticos da Matemática. A existência de faces mais 
subjetivas, tais como a escolha da forma de organização dos dados, 
a interpretação, a reflexão, a análise e a tomada de decisões 
aparecendo no primeiro plano dos objetivos da disciplina, fazem com 
que esta apresente um foco diferenciado ao da matemática. 

 

O autor coloca alguns aspectos que se constatam ser intrínsecos da própria 

estatística, o que também inclui os “aspectos” probabilísticos. Além disso, também 

relata a subjetividade da organização, análises e a tomada de decisão.  

A Educação Estatística mesmo abordando algumas peculiaridades do 

conteúdo em si do tema “Estatística”, também ressalta a sua importância na 
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educação básica como tema de conhecimento da matemática. De acordo com 

Campos (2007): 

A aproximação da Estatística com a Matemática nos abre a 
possibilidade de fazer uso de alguns aspectos da Educação 
Matemática na elaboração e na análise de algumas propostas de 
trabalho de conteúdos estatísticos em sala de aula. 

 

D’Ambrosio faz uma associação entre a Estatística e a Matemática com a 

ideia de modelo: 

 

A matemática, como o conhecimento em geral, é resposta às 
pulsações da sobrevivência e de transcendência, que sintetizam a 
questão existencial da espécie humana. A espécie cria teorias e 
práticas que resolvem a questão existencial. Essas teorias e práticas 
são as bases de elaboração de conhecimento e decisões de 
comportamento, a partir de representações da realidade. As 
representações respondem à percepção de espaço e tempo. A 
virtualidade dessas representações, que se manifesta na elaboração 
de modelos, distingue a espécie humana das demais espécies. 
(D’AMBROSIO, 2002, p. 27). 

 
 

Nessa visão de modelagem matemática apresentada por D’Ambrosio, 

quando se observa o mundo real e a este refletimos, analisamos e criticamos 

possibilitando a reflexão, discussão e consciência para uma tomada de decisão. 

Nota-se, portanto, uma aproximação entre a matemática e a estatística.  

O fazer estatística, no campo da Educação Estatística, deve promover além 

do estudo, investigação, análise, interpretação, crítica e discussão de situações do 

cotidiano do aluno (ou de situações reais) (CAMPOS, 2007, p. 78).  

Nesse sentido, o tema Estatística e Probabilidade da matriz do ENEM possui 

o dever de promover a reflexão. Com isso, o ENEM deverá partir de uma situação 

problema real ou fictícia, mas o sentido da modelagem matemática irá dar forma 

científica ao que está sendo estudado, quantificado, representado para uma análise 

que promova o conhecimento, ou seja, o saber. D’Ambrosio (1991) esclarece que: 

Uma das manifestações da reflexão é a modelagem. O esforço de 
explicar, de entender, de manejar uma porção da realidade, um 
sistema, normalmente se faz isolando esse sistema e escolhendo 
alguns parâmetros nos quais concentraremos nossa análise. [...] 
Dessa maneira, considera-se um modelo e passa-se a analisar e 
refletir sobre o modelo. Este é o processo de modelagem. 
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Em consonância com esse autor, Campos (2007, p. 96) acrescenta que: 

 

A reflexão que essa prática propõe, por ser autêntica, não é sobre 
um homem abstrato nem sobre um mundo sem homem, mas sobre 
os homens em suas relações com o mundo. Relações em que 
consciência e mundo se dão simultaneamente.  

 

Sartre, (1965, p. 25-26) acrescenta que “a consciência e o mundo se dão ao 

mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, 

relativo a ela”.  

Nesse sentido, dentre os vários princípios elencados por Campos (2007) 

para a Educação Estatística destacamos: 

 

1º: Problematizar o ensino, trabalhar a Estatística por meio de 
projetos, valendo-se dos princípios da modelagem matemática.  

2º: Valorizar o conhecimento reflexivo em conjunto com o 
conhecimento tecnológico para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica sobre o papel da Estatística no contexto social e 
político no qual o estudante se encontra inserido. 

(CAMPOS, 2007, p. 123-124) 

 

Por consequência, a Educação Estatística e a Educação Matemática entram 

em consonância para que os estudantes da educação básica possam ter uma 

melhor aprendizagem sobre esse tema. Para isso, autores como Rumsey (2002), 

Garfield (1998), Chance (2002)e DelMas (2002) publicaram em seus estudos que 

umas das principais metas para o ensino de Estatística é o desenvolvimento de três 

competências – a literacia, o raciocínio e o pensamento estatístico – para que seja 

possível compreender os conceitos fundamentais desse tema.  

De acordo com Gal (2000), literacia estatística é a capacidade para 

interpretar, avaliar e refletir criticamente as informações e os fundamentos baseados 

em dados, assim como a capacidade de discutir opiniões referentes a informações 

estatísticas que são divulgadas na mídia.  

Em Rumsey (2002), a literacia estatística assume o papel de pensar 

criticamente. Sobre isso, o autor afirma que: 

 

Primeiro, nós queremos que nossos alunos se tornem bons 
“cidadãos estatísticos”, entendendo estatística o suficiente para ser 
capaz de consumir as informações com as quais somos inundados 
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diariamente, pensando criticamente sobre essas informações e 
tomando boas decisões com base nelas. 

 

Rumsey (2002) esboça a importância de pensar a partir de informações 

diárias e tomar as devidas decisões baseado nelas. Para isso e de acordo com esta 

autora precisamos saber quais deverão ser os componentes necessários para essa 

competência. 

 

Domínio das habilidades básicas de comunicação: que envolvem a 
leitura, a escrita, a demonstração e a comunicação da informação 
estatística. Significa ser capaz de comunicar os resultados 
estatísticos a outra pessoa. (CAZORLA E UTSUMI, 2010, p. 13). 

 
 

Nessa direção, acreditamos que a literacia estatística, na Educação 

Matemática, não pode ser limitada ao contexto de leitura. Ou seja, no ensino dos 

conceitos e dos procedimentos estatísticos deve-se também promover o 

pensamento estatístico, o qual está fortemente ligado à compreensão da tomada de 

decisão em condições de incerteza, nas diversas fases do período investigativo. 

Portanto, a estatística deverá promover uma base rica em argumentos para os 

educandos, mas para isso a sua prática necessitará ter como base assuntos do dia-

a-dia, situando os alunos e fortalecendo-os quanto a tomadas de decisão.  

O raciocínio estatístico é visto como: 

 

A maneira com a qual uma pessoa raciocina com ideias estatísticas e 
faz sentido (make sense) com as informações estatísticas. Isso 
envolve fazer interpretações sobre dados, representações gráficas, 
construção de tabelas etc. Em muitos casos, o raciocínio estatístico 
envolve ideias de variabilidade, distribuição, chance, incerteza, 
aleatoriedade, probabilidade, amostragem, testes de hipóteses, o 
que leva a interpretações e inferências acerca dos resultados. 
(CAMPOS, 2007, p. 53). 

 
 

O raciocinar com as ideias estatísticas, envolve fazer interpretações 

acertadas ou não. Contudo, o movimento de raciocinar e construir significados 

acerca dos resultados é o que define o raciocínio estatístico.  

Para compreendermos a distinção entre o raciocínio estatístico e a 

matemática Gal e Garfield (1997) explicam que: 
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• Na Estatística, os dados são vistos como números inseridos 
num certo contexto, no qual atuam como base para a interpretação 
dos resultados;  
• • Já os conceitos e procedimentos matemáticos são usados 
como parte da solução de problemas estatísticos;  
• • [...] a natureza fundamental de muitos problemas estatísticos 
é a de que eles comumente não têm uma única solução matemática.  

(GAL, GARFIELD,1997, p. 207-208) 
 

O raciocínio estatístico deverá promover uma relação dialética2 entre os 

atores no processo educacional que transforme um pensamento, muitas vezes, de 

senso comum em um pensamento reflexivo-crítico. Todavia desenvolver o raciocínio 

estatístico não é tarefa fácil como argumenta Garfield (2002): 

 

Não há um consenso entre os pesquisadores sobre como ajudar os 
estudantes a desenvolver o raciocínio estatístico ou como determinar 
o correto nível de seu raciocínio. Talvez com mais estudos em sala 
de aula que examinem os tipos de raciocínio, os conhecimentos de 
pré-requisito e as habilidades necessárias a cada tipo de raciocínio, 
além do impacto de diferentes atividades de ensino, os 
pesquisadores possam ser capazes de entender o processo de como 
se desenvolve corretamente o raciocínio estatístico. (GARFIELD 
2002, p. 4). 

 

Nota-se dificuldades em como “desenvolver o raciocínio estatístico” porque 

existem tipos diferentes desse raciocínio. De acordo com o pesquisador Joan 

Garfield (2002), existem cinco níveis para reconhecer o raciocínio estatístico. 

Citaremos três deles, uma vez que se adequam a nossa realidade. São eles: 

 

Nível 1. Raciocínio idiossincrásico. O aluno conhece algumas 
palavras e símbolos relacionados às distribuições de amostragem, 
usa-as sem compreendê-las completamente, muitas vezes de forma 
incorreta, e pode mexer essas palavras com informações não 
relacionadas. 

Nível 2. Razão verbal. O aluno tem uma compreensão verbal das 
distribuições de amostragem como os conceitos-chave de 
variabilidade, a média e a forma estão integrados. 

Nível 3. Raciocínio de transição. O aluno é capaz de identificar 
corretamente uma ou duas dimensões do processo de amostragem 
sem integrar completamente essas dimensões.  

(GARFIELD, 2002, p.5) 

 

                                            
2
 Para Hegel (2008a) a dialética opera a partir de uma tese que contém dentro de si uma antítese. 
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Com base nesses níveis, os docentes poderão elaborar suas aulas para que 

os educandos possam se apropriar do raciocínio estatístico de forma satisfatória, 

dentro do contexto escolar.  

De acordo com Snee (1999), o pensamento estatístico é um: 

 

[...] processo de raciocínio que reconhece que variação está em tudo 
ao nosso redor e presente em tudo que fazemos, que todo trabalho é 
uma série de processos interligados; e que identificar, caracterizar, 
quantificar, controlar e reduzir variação fornece oportunidades de 
melhoria. (SNEE, 1999, p. 118). 

 

Para Chance (2002), o pensamento estatístico para resolução de problemas 

incluem “hábitos mentais”, são eles: 

 

1. Consideração sobre a melhor forma de obter dados 
significativos e relevantes para responder a questão que tem em 
suas mãos; 
2. Reflexão constante sobre as variáveis envolvidas e curiosidade 
por outras formas de examinar e pensar sobre os dados e o 
problema em questão; 
3. Vendo o processo completo com uma revisão constante de 
cada componente; 
4. Cepticismo onipresente sobre os dados obtidos; 
5. Pensando além do livro texto. 

(CHANCE, 2002, p. 3). 

 

Esta autora busca relacionar o pensamento estatístico a cinco hábitos 

mentais, cuja habilidade trata-se de uma relação mais próxima com a estatística 

para que os educandos possam saber lidar com as características específicas dessa 

ciência.  

Para Pino e Estrella (2012), o pensamento estatístico, em um processo de 

pesquisa, envolve quatro componentes: 

1. Levantar as questões de interesse; 
2. Coletar os dados relevantes; 
3. Análise os dados, selecionando os tipos de representação gráfica 
e numérica mais adequada para a análise. Dado os recursos de 
computação, o fundamental é a interpretação dessas medidas mais 
que a fórmula ou o procedimento de cálculo; 
4. Interpretar os resultados da análise dos dados em termos da 
pergunta original.  

(Pino, Estrella, 2012, p.4). 
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Podemos observar que o pensamento estatístico para promover uma “série 

de processos interligados” na resolução de problemas deverá levar os alunos a 

obtenção de um método estatístico e probabilístico apropriado baseado em etapas, 

devido a complexidade dos conceitos (PINO e ESTRELLA, 2012). 

Devido a isso, veremos as interligações entre literacia, pensamento e 

raciocínio estatístico, o que podemos chamar de “O conjunto universo da 

Estatística”. 

Para o ensino da estatística e probabilidade, deve-se pensar no conjunto das 

três capacidades (literacia, pensamento e raciocínio estatístico) de conceber a sua 

aprendizagem. No desenvolvimento da literacia dos educandos, pode-se 

acrescentar essas habilidades convergentes para promover uma aprendizagem 

completa dos conceitos estatísticos (RUMSEY, 2002). 

Nesse sentido, a literacia compreende o entendimento e a interpretação da 

informação estatística concedida, o raciocínio representa a habilidade para trabalhar 

com as ferramentas e os conceitos assimilados e o pensamento leva a uma 

compreensão geral da proporção do problema, permitindo aos educandos inquirir 

espontaneamente a realidade investigada por meio da Estatística e probabilidade 

(CHANCE, 2002). 

O processo de ensino e aprendizagem da estatística e probabilidade como 

conteúdos da disciplina de matemática na educação básica, deverá aliar-se das três 

capacidades para aprender esse conteúdo e aplicá-lo no mundo real.  

As capacidades de literacia, raciocínio e o pensar são independentes por 

não existir precedência sobre outra, porém, existe uma relação entre elas, segundo 

Robert delMas (2002) na figura 1. 
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Figura 1 – Domínios independentes, com alguma interseção 

 

                    Fonte: (DELMAS, 2002, p. 4) 

 

De acordo com a Figura 1, cada uma das capacidades tem seu próprio 

domínio independente das demais, mas ao mesmo tempo existem interseções 

parciais entre os domínios e uma parte de sobreposição dessas três capacidades. 

Sendo essa perspectiva correta, pode-se desenvolver uma capacidade 

independentemente das outras ao mesmo tempo em que devem existir atividades 

relacionadas que as enfatizam em simultâneo (DELMAS, 2002, p. 4).  

A figura 2 mostra uma outra relação entre as capacidades, também 

demostrada por delMas (2002, p. 4). 

 

Figura 2 – Raciocínio e Pensamento contidos na Literacia.  

 

                 Fonte: (DELMAS, 2002, p.4) 
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Nessa interpretação, a literacia propõe de forma geral que, em relação ao 

raciocínio e o pensamento, um educando estatisticamente letrado, tem o 

pensamento e o raciocínio totalmente desenvolvidos. Para Campos (2007), “esta 

interpretação é mais abrangente, porém mais difícil de se perseguir, pois 

aparentemente requer do aluno uma grande vivência na disciplina, tanto dentro 

como fora da sala de aula” (CAMPOS, 2007, p. 64).  

Nota-se nas duas figuras (Figura 1 e Figura 2) a existência de intersecção 

entre as capacidades. Na Figura 1 o autor mostra o domínio independente entre si, 

porém interligam-se na intersecção para que haja consonância entre os três 

domínios. Já na Figura 2 nota-se o raciocínio e o pensamento contidos na literacia 

com a finalidade de formar cidadãos estatisticamente competentes (DELMAS, 2002).   

Todavia Robert DelMas (2002) explica que, num conteúdo específico, pode-

se possuir abordagens que enfatizem cada uma das três capacidades 

independentemente e, ainda, dentro do mesmo conteúdo, podem ser 

desempenhadas atividades que permitam vivenciar as três capacidades 

simultaneamente.  

Diante disso, para alcançar o alinhamento das três capacidades, faz-se 

necessário um planejamento do docente, buscando uma aprendizagem sólida e 

eficaz para os alunos. Como explica Campos (2007, p. 66): 

 

[...] não é possível assumir que o raciocínio, o pensamento e a 
literacia estatística vão surgir nos estudantes se não forem tratados 
explicitamente como objetivos pelos professores. Além disso, esses 
objetivos têm de ser perseguidos pelos instrutores, mediante a 
elaboração de estratégias de sala de aula planejadas para esse fim e 
da preparação de avaliações que requeiram dos estudantes uma 
demonstração do desenvolvimento dessas capacidades. 

 

Diante dessa afirmação, verifica-se a possibilidade de enriquecer as aulas 

para desenvolver as três capacidades. Esse autor ainda propõe algumas ações aos 

docentes podem tomar para proporcionar o desenvolvimento das capacidades nos 

alunos. 

São elas: 

 

1. Sempre que possível, trabalhar com dados reais; 
2. Sempre relacionar os dados ao contexto em que estão 
inseridos; 
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3. Sempre orientar os alunos para que interpretem seus 
resultados; 
4. Permitir que os estudantes trabalhem juntos (em grupo) e que 
uns critiquem as interpretações de outros, ou seja, favorecer o 
debate de ideias entre os alunos; 
5. Promover julgamentos sobre a validade das conclusões, ou 
seja, compartilhar com a classe as conclusões e as justificativas 
apresentadas;  
6. Avaliar constantemente o desenvolvimento das três 
capacidades em cada domínio da Estatística; 
7. Para cada conteúdo, promover a triangulação:  
          OBJETIVOS 
  
 
ATIVIDADES          AVALIAÇÃO 

 (CAMPOS, 2007, p. 70). 

  

Na nossa concepção, a estatística e a probabilidade na educação básica 

deverão promover o desenvolvimento das três capacidades possibilitando o 

entendimento desse conteúdo no ambiente escolar, promovendo projetos nos quais 

os estudantes possam criar ou coletar dados, apresentar, analisar e discutir sobre o 

assunto. É, portanto, uma poderosa ferramenta para desenvolver o “raciocínio e o 

pensamento crítico”. 

 

1.3 A importância dos estudos sobre erros e dificuldades de aprendizagem na 

Matemática  

 

No Ensino de Matemática, o estudo dos erros e dificuldades de 

aprendizagem estabelece um marco fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem. Na Educação Matemática, a análise do erro no ensino da 

matemática no Brasil surgiu a partir da tendência construtivista. De acordo com 

Fiorentini (1995): 

 

No construtivismo, o conhecimento matemático não resulta nem 
diretamente do mundo físico nem de mentes humanas isoladas do 
mundo, mas sim da ação interativa/reflexiva do homem com o meio 
ambiente e/ou com atividades. (FIORENTINI, 1995, p.20). 

 

 

O autor explica que a ação “interativa/reflexiva” parte do homem e suas 

relações com o “meio ambiente” e com “atividades”. Nessas atividades contempla a 
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importância do erro porque prioriza o produto do conhecimento, no qual pretende-se 

que o discente seja partícipe de sua própria aprendizagem, que se torna significativa 

porque ele é também um agente que compreenderá o processo pelo qual ele passou 

a entender a aquisição do novo conhecimento.  

De acordo com Piaget (1965), o erro poderá ser visto como uma 

oportunidade de saber o porquê dele. A oportunidade de corrigi-lo trará um sentido 

mais fecundo de que um acerto imediato. Pode-se notar que para Piaget (1965), o 

erro é um momento de reflexão e correção.  

Com esse foco em considerar os erros dos alunos tornando-os parte 

integrante da construção do conhecimento vejamos as concepções de alguns 

especialistas sobre essa temática. Para a pesquisadora Helena Noronha Cury, a 

maioria dos professores possui uma visão absolutista da matemática, pois, a 

considera: 

 

[...] como o domínio das verdades absolutas, que se dispõem em 
uma estrutura complexa, onde imperam a ordem e o rigor. Mesmo 
quando apresentam mudanças em suas práticas, contestando certos 
aspectos do ensino tradicional, os professores estão imbuídos da 
ideia de que a Matemática é importante no desenvolvimento da 
essência do homem e de que devem evitar os caminhos que possam 
levar os alunos a erros (CURY, 1994, p. 224). 

 

 

Nessa perspectiva, a autora verificou o posicionamento da maioria dos 

docentes de que “a matemática é absoluta” não admitindo a visão falibilista3, em que 

a Matemática é vista como um campo em constante movimento, dinâmico e de 

interações. Ou seja, o conhecimento nasce da atividade humana, pois observamos, 

sentimos e agimos, mas principalmente refletimos como parte de um processo 

social.  

No entanto, Cury (1994) verifica uma postura dogmática que prevalece entre 

os docentes, por isso, em muitos casos, há uma prática autoritária em que críticas e 

refutações não são aceitas em relação ao conhecimento matemático. Com isso, 

essa autora em parceria com Cassol propõe dar sentido ao erro para obter uma 

aprendizagem com significado na direção do aluno ao afirmar que: 

                                            
3
 O falibilismo associa Matemática com um conjunto de práticas sociais, cada uma com sua história, 

envolvendo pessoas, instituições e posições sociais, formas simbólicas, propósitos e relações 
(GARCIA, 2009, P. 4). 
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É necessário mudar o sentido do erro nas práticas corretivas, 
utilizando-se para isso, de outras estratégias para a “correção” das 
respostas dos alunos. Entre as várias estratégias que poderão ser 
empregas, destacamos a análise de erro, utilizada por vários 
pesquisadores da área (CURY; CASSOL, 2004, p. 34). 

  

Esses autores direcionam o erro como uma estratégia, dentre outras, para a 

correção das respostas dos alunos. A perspectiva proposta é de demonstrar o 

porquê do erro, onde ele ocorreu e, principalmente, refletir sobre essa correção. 

Nessa orientação, corroborando com Cury, Pinto (1998) explica:  

 

Tomar o erro como estratégia didática pode possibilitar a construção 
de estratégias voltadas para uma aprendizagem efetiva, pois, por 
meio dele, temos uma avaliação mais seletiva. Sendo fonte inicial 
para o ensino. (PINTO, 1998, p.32). 

 

Essa autora considera o erro como a premissa para organizar e construir as 

estratégias no processo de ensino e aprendizagem, sendo uma fonte de ensino para 

os conteúdos de matemática. A autora ainda acrescenta que os docentes têm uma 

oportunidade didática para enriquecer suas aulas, tornando-as uma forma 

diferenciada e agradável em que os alunos serão envolvidos nessa nova estratégia 

de ensino, compreendendo as habilidades inseridas em cada eixo da matemática no 

ensino médio.  

Para Cury (1994, p. 9-10) o erro pode ser visto: 

 

Como instrumento de identificação dos problemas do currículo e da 
metodologia, e, ao resolvê-los, os erros serão eliminados; se, no 
entanto, queremos explorar o erro, esse pode constituir-se em 
instrumento para a compreensão dos processos cognitivos. (CURY, 
1994, p. 9-10). 

 
 
 

O erro pode aparentar uma falha no processo de ensino e aprendizagem de 

matemática, mas está em harmonia com o processo de construção de conhecimento 

científico. Nessa construção, o acerto/erro é parte integrante e está em comunicação 

direta com a ação do estudante, pois 
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Se focalizarmos a natureza da Matemática em si, a eliminação do 
erro está ligada ao entendimento da incompreensão do aluno sobre o 
conceito apresentado e à retomada do assunto sob novos enfoques, 
se pretendemos explorar o erro, esse pode nos levar à reflexão sobre 
os limites e características da própria Matemática (CURY; CASSOL, 
2004, p. 9). 

 

 

Nesse sentido, o erro poderá ocorrer por diversos fatores, alguns deles 

podem ser: falta de atenção dos educandos; por dificuldades em conteúdos que, 

consequentemente, ainda não foram incorporados pelos alunos e quando estes 

utilizam resoluções inadequadas em atividades propostas.  

A incompreensão de determinado conceito matemático, muitas vezes, leva o 

aluno a não compreensão de determinado conteúdo matemático, por isso o docente 

deve, nas atividades pedagógicas propostas, identificar o erro cometido por esses 

alunos e transformá-lo em uma estratégia de ensino que leva em consideração uma 

solução compartilhada entre todos os envolvidos no processo educacional. Como 

Cury (1994) esclarece: 

 

Se não houve, em aula, uma construção do modelo, com todas as 
etapas de dúvidas, de tentativas, de acertos e erros, de 
reformulações, de discussões, então o aluno não vivencia o trabalho 
matemático, não o vê como um processo social, em que uma 
necessidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em uma 
comunidade faz com que seja buscada uma solução compartilhada 
por todos os envolvidos na busca: alunos, professores, matemáticos 
e técnicos de outras áreas relacionadas com o problema (CURY, 
1994, p. 227). 

 

E acrescenta:  

 

[...] O trabalho do matemático não é infalível: ele pode ser um 
percurso sofrido, acarretar erros que só serão descobertos anos mais 
tarde, sofrer retrocessos e percalços, bem como surgir de intuição 
brilhante que apresenta soluções, mas não indica os caminhos 
(CURY, 1994, p. 227). 

 

No ensino da matemática deve-se percorrer os caminhos didáticos para 

construir um modelo sólido de aprendizagem. Como afirma Cury (1994), é preciso 

passar por etapas de dúvidas na construção de um modelo em que os discentes 

serão agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem, vivenciando o trabalho 
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matemático, agindo como cidadãos comprometidos e inseridos na sociedade em um 

“processo social”.  

Assumindo que a atividade matemática é “falível” porque poderá ter um 

percurso “sofrido”, acarretando “erros” e, com isso, ocorrendo alguns “retrocessos e 

percalços” ou até o surgimento de uma “intuição brilhante” podemos levar os 

educandos a compreender melhor os caminhos da matemática. Com isso, eles 

poderão vislumbrar os erros ocorridos nesses percursos diante da História da 

Matemática, o que pode despertar o interesse da aprendizagem matemática a partir 

dos erros.  

Em seus estudos Cury (2007) aponta para as dificuldades na aprendizagem 

evidenciando na escrita e partindo dos erros cometidos pelos alunos. Para esta 

autora, é na produção da escrita que são evidenciadas as dificuldades de 

aprendizagem (CURY, 2007).  

As análises de respostas dos educandos podem evidenciar a apropriação ou 

não de determinado conteúdo exposto no ambiente escolar, com isso emergindo no 

produto final – a avaliação –, dificuldades na aprendizagem matemática. 

De acordo com a professora Raffaella Borasi, em suas pesquisas 

desenvolvidas em 1988a a 1988b, verificou que os matemáticos não haviam 

explorado as “potencialidades” do estudo sobre os erros. No entanto, os professores 

e pesquisadores dessa área têm se preocupado e vêm dando a devida importância 

aos erros cometidos pelos alunos ao longo dos tempos e atribuído considerável 

importância como meio de “diagnosticar” as dificuldades de aprendizagem e sugerir 

estratégias para o ensino. Porém, a autora verifica que: 

 

Embora esta aproximação aos erros forneceu contribuições valiosas 
à instrução de matemática, igualmente apresenta algumas limitações 
importantes. Em uma interpretação de erros como ferramentas de 
diagnóstico e correção, apenas professores ou pesquisadores, e não 
os próprios alunos, estão envolvidos na atividade criativa de analisar 
erros (BORASI, 1989, p. 3, tradução nossa). 

 

 

Por isso, Borasi (1985) declara os erros como “janelas” para explorar os 

conteúdos de matemática revelando as dificuldades de aprendizagem que possam 

apresentar os educandos e iniciando uma investigação no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. 
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Nessa perspectiva, a autora considera os erros como “Trampolim para a 

investigação” (BORASI, 1988) e afirma que no contexto: 

 

[...] da aprendizagem sobre definições matemáticas, pode-se 
explorar os efeitos do uso de erros como trampolins com respeito a 
objetivos educacionais mais variados e abrangentes do que o mero 
domínio de fatos e habilidades matemáticas (BORASI, 1989, p.5, 
tradução nossa). 

 

A autora explora os erros como “trampolins” para uma aprendizagem 

consistente. Acrescenta, ainda que, nos contextos matemáticos, o uso dos erros 

para fornecer informações sobre o problema da dificuldade de aprendizagem e dar à 

luz para novos conhecimentos. 

Borasi (1989) ao afirmar que, os erros são trampolins para a aprendizagem, 

nota que o objetivo é “lançar a luz” ao problema original na busca de detectar, 

remediar e solucionar o erro para compreender o conceito implícito dentro de cada 

conteúdo matemático.  

Dessa forma, os alunos poderão ter uma aprendizagem consistente obtendo 

um grau de consciência a respeito dos conteúdos ensinados no ambiente escolar. A 

autora ainda afirma que “o erro pode estimular novas questões e explorações, que 

podem afastar o aluno da busca original e para novas descobertas matemáticas em 

sua aprendizagem” (BORASI, 1989, p. 10). 

Em suas pesquisas, a autora propôs atividades com definições incorretas na 

área da geometria, com alunos de nível médio, e conseguiu verificar, nos resultados 

das análises, um potencial investigativo para conscientizar os alunos sobre como os 

erros podem ser chamados de “trampolins” para uma aprendizagem consistente. A 

autora afirma que “a análise trouxe à tona alguns dos critérios que os alunos 

utilizavam implicitamente para avaliar definições matemáticas, bem como novos que 

não tinham considerado antes” (BORASI, 1989, p.15).  

Nesse sentido, a professora Borasi (1989) afirma que para levar os alunos a 

um nível de abstração mais “elevado” no campo matemático faz-se necessário a 

identificação, caracterização e tomada de consciência da lógica das definições 

matemáticas.  

A análise de erros na perspectiva de “trampolins” para uma aprendizagem 

consciente a partir de definições inaceitáveis poderá ajudar os educandos a 
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encontrar novas saídas para os erros cometidos nos conteúdos de matemática, além 

de explorar as potencialidades dos alunos a formular novos conceitos relacionados 

aos estudos da matemática dispondo de atividades voltadas para esse fim.  

Aos docentes de matemática a autora orienta que, ao: 

 

[...] implementar uma abordagem aos erros como trampolins, deve 
estar conscientes das diferenças entre os alunos, se quiserem tirar o 
melhor proveito da educação potencial desta estratégia em relação 
aos seus próprios objetivos de instrução e estilo (BORASI, 1989, P. 
35, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, tratando os erros como “trampolins” e analisando-os com os 

alunos de forma consciente através de atividades em sala de aula poderemos 

construir uma aprendizagem com “validez e solidez”, com isso o produto será uma 

melhor aprendizagem diminuindo consideravelmente as dificuldades na 

aprendizagem matemática.  

Na concepção do pesquisador Luis Rico (1998), a Educação Matemática 

propõe uma metodologia de ensino com o uso de problemas reais a resolver. O 

autor sugere uma verificação ampla dos erros, através de uma análise conceitual por 

campos conceituais da matemática, elaborando uma base de dados dos erros 

cometidos pelos alunos porque os erros fazem parte da aprendizagem. Com isso, 

ele explica: 

 
É importante notar que o erro não é um vírus ou uma doença que 
pode ser prevenida, o erro é parte do processo de conhecimento das 
pessoas, é algo que temos que se acostumar para detectar, 
monitorar, avaliar e corrigir. Deve confrontar os alunos com possíveis 
erros e, a partir do conflito cognitivo, tentar alcançar a melhoria da 
aprendizagem do estudante. (RICO, 1998, p. 66, tradução nossa). 

 

Ao esclarecer a importância do erro no processo de conhecimento das 

pessoas, Rico (1998) declara que os educandos devem se acostumar, mas não para 

manter-se errando, deve existir um monitoramento do erro para que quando 

descoberto seja corrigido possibilitando uma aprendizagem com significado. O autor 

afirma ainda que “o erro é uma possibilidade permanente na aquisição e 

consolidação de conhecimentos e pode se tornar parte do conhecimento científico” 

(RICO, 1998, p. 80).  
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A matemática possui um caráter distinto em que os alunos são conduzidos a 

responder questões bem definidas, cujas respostas serão adequadas ou não 

adequadas, certas ou erradas. Por isso, podemos classificar se os educandos 

responderam de forma correta ou não as questões propostas mesmo com a 

possibilidade de uma questão discursiva (que não é o caso da prova de matemática 

do ENEM) estar sem respostas e nas objetivas o “chute”. Nesses casos, observam-

se dificuldades ou não na aprendizagem. Diante dessas possibilidades esse autor 

considera que: 

 

Os erros são parte de produções de alunos durante a sua 
aprendizagem da matemática. Os erros são dados objetivos que 
permanentemente são encontrados no ensino e aprendizagem da 
matemática; eles constituem um elemento estável no processo 
(RICO, 1998, p. 76, tradução nossa). 

 

 

Para Rico (1998), o objetivo do ensino na escola é atingir uma aprendizagem 

adequada para todos os alunos, de forma que quando se nota nas atividades 

propostas respostas erradas verificam-se sinais de deficiência e até mesmo o 

fracasso para alcançar esse objetivo. Diante disso, este afirma: 

 

 

O estudo de erros na aprendizagem da matemática tem sido um 
assunto de interesse contínuo em Educação Matemática, que tem 
uma longa história e tem sido caracterizada por abordagens e 
interesses muito diferentes (Luiz RICO, 1998, p. 76, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, esse autor também foi influenciado pelos objetivos e formas 

de organização do currículo de matemática nos respectivos sistemas educacionais, 

porém estuda os erros como parte do processo de conhecimento e caracterizando 

as dificuldades na aprendizagem.  

O pesquisador Marcel Pochulu (2004) considera o erro como um esquema 

cognitivo inadequado do aluno que pode ser formado por experiências anteriores e 

não apenas por resultado de falta de conhecimento específico. Para este autor, o 

aluno deve refletir sobre o processo e o produto permitindo seu desenvolvimento 

incluindo a capacidade de autoquestionamento.  
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Nessa perspectiva, Pochulu (2004) orienta uma análise de erros em que o 

objetivo é organizar melhor estratégias para o ensino da matemática concentrando 

naqueles erros que indicam uma maior dificuldade na aprendizagem, no sentido de 

promover um melhor planejamento e correção dos respectivos erros caracterizados. 

Além disso, propõe que: 

 

[...] os erros podem se utilizado como instrumento de motivação e 
como ponto de partida para explorações matemáticas criativas dos 
alunos, o que implicaria no desenvolvimento de valiosas atividades 
de planejamento e resoluções de problemas. (POCHULU, 2004, p.2, 
tradução nossa). 

 

 

Nesse sentido, os estudos apoiados nos erros não têm como propósito 

avaliar o aluno, mas contribuir para a motivação e a criatividade deste, dessa 

maneira constituindo em um conhecimento, assim como associando-os às 

dificuldades que ainda precisam superar até ser capaz de trabalhar com o conteúdo 

em questão.  

Para o pesquisador Radatz (1980), o erro assume a importância de 

oportunizar o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem em matemática e a 

possibilidade de criar condições para conseguir avaliar o desempenho dos 

educandos. Além disso a análise de erros também serve como "ponto de partida 

para a pesquisa sobre o processo de ensino-aprendizagem na matemática" e como 

"estratégia de pesquisa promissora para esclarecer algumas questões fundamentais 

da aprendizagem matemática” (RADATZ, 1980, p. 16).  

Nesse entendimento, nota-se o valor que assumem os erros, pois irão fazer 

parte do início de uma pesquisa científica postulando uma melhor aprendizagem 

matemática e, com isso, possivelmente diminuir as dificuldades na aprendizagem 

existente em cada conteúdo ministrado em sala de aula pelo docente.  

Esse autor, ao apresentar sua classificação a respeito das causas dos erros 

em matemática, mostra-se preocupado em mapear o erro, referindo-se a esta 

possibilidade como “desempenho exitoso em tarefas matemáticas” (RADATZ, 1979, 

p. 166). Para isso, sinaliza que o professor ensinará um determinado conteúdo 

matemático, propondo atividades que lhe permitam avaliar a execução do aluno, 

através dos acertos e erros na resolução de cada uma das questões propostas.  
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Ele acrescenta ainda que os erros possibilitam uma modificação e inovação 

na forma do docente ensinar ao ressaltar que: 

 

[...] considerações no diagnóstico e aspectos de causa dos erros 
podem dar ajuda específica para os professores, permitindo integrar 
seu conhecimento do conteúdo do currículo com seus 
conhecimentos a respeito das diferenças individuais das crianças 
(RADATZ, 1979, P. 170, tradução nossa). 

 

Nessa direção, o autor reitera seu olhar nas causas dos erros e como estas 

poderão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem para uma aprendizagem 

com significado ou consistente. Além disso, ele considera que “a análise de erros em 

matemática é como muitos problemas de pesquisa educacional em que existem 

diferenças em objetivos e condições sociais nos currículos educacionais” (RADATZ, 

1979, p. 164).  

Para o autor, estes objetivos devem ser especificados para cada conteúdo 

de matemática, verificando-se os erros cometidos em cada situação e classificando-

os. Sobre isso, Radatz (1979) ressalta que: 

 

Na classificação de erros de acordo com as dificuldades individuais 
de estudantes, é claro, deve-se reconhecer que os erros também 
existem em função de outras variáveis no processo educacional (O 
professor, o currículo, o ambiente, e as possíveis interações entre 
essas variáveis). (RADATZ, 1979, p. 164, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, Radatz (1979) direciona para o contexto em que está situado 

o erro. Percebe-se, portanto, a preocupação desse autor com as diversas variáveis 

envolvidas na ação do processo de ensino e aprendizagem. Ao classificar os erros 

apresentados nas respostas dos alunos tem-se o resultado de “processos 

complexos” que estão inseridos entre os sujeitos da ação.  

Para isso, ele aponta para: 

 

Várias causas de erros que atravessam tópicos de conteúdo 
matemático podem ser identificadas, examinando os mecanismos 
utilizados na obtenção, processamento, retenção e reprodução das 
informações contidas em tarefas matemáticas. (RADATZ, 1979, p. 
165, tradução nossa). 
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Através dos erros cometidos pelos educandos é possível identificar suas 

causas, esclarece o autor. Para isso, faz-se necessário examinar de forma 

específica quais mecanismos no processo de aprendizagem estão inseridos nas 

circunstâncias que levaram esses alunos a cometer os erros, fazendo assim um 

diagnóstico dessas causas, classificando-as e propondo estratégias ao processo de 

ensino e aprendizagem da matemática na resolução das atividades propostas.  

Nesse caminho, Radatz (1979) confirma seu posicionamento de que um 

diagnóstico e a tipologia do erro fazem-se necessários apontando que um mesmo 

problema pode dar origem a erros de diferentes fontes. Uma tipologia, classificação 

definitiva e a hierarquia das causas do erro leva a um diagnóstico que fornece 

informações básicas de pesquisa para a aprendizagem matemática ajudando o 

professor no processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, utilizaremos a 

tipologia de erros de Radatz (1979) que abordaremos no próximo capítulo.  

Conforme Socas (1997), o erro pode ser considerado pela existência de um 

esquema cognitivo inadequado do educando e não pela falta de conhecimentos 

específicos ou pela distração momentânea ou não como podemos interpretar em 

suas palavras: 

O erro terá origens diferentes, mas em qualquer caso, será 
considerada a presença no estudante do esquema inadequado 
cognitivo e não apenas como resultado de uma falta de 
conhecimento específico ou um descuido. (SOCAS, 1997, p. 125, 
tradução nossa). 

 

Na verdade, esse autor argumenta que o “esquema cognitivo inadequado” 

dos alunos que é gerador do erro poderá nos direcionar a origem dele, que podem 

ser por três causas: “um obstáculo”, “ausência de sentido” ou “atitudes afetivas e 

emocionais”. Portanto, a análise didática4 permite uma organização curricular 

partindo da identificação do problema até o entendimento, com isso, entendemos 

que, contribuirá no processo de ensino e aprendizagem (SOCAS, 1997).  

Para esse autor, a aprendizagem da matemática gera muitas dificuldades 

para os educandos e essas são de diferentes naturezas. Algumas têm:  

 

[...] origem no próprio sistema educacional, mas no geral, a sua 
origem é especificado na educação, em um micro sistema: 

                                            
4
 Uma proposta de organização que permite a identificação do problema e entendê-lo, seja um 

problema de organização curricular ou um problema de investigação didática na matemática, que 
ajudará em seu processo de ensino e aprendizagem. Socas, Ruano e Hernández (2016, p. 5). 
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estudante, assunto, professor e instituição escolar. As dificuldades, 
portanto, podem ser abordada a partir de várias perspectivas como a 
ênfase colocada em um ou outro elemento: o desenvolvimento 
cognitivo de estudantes, matemática currículo e métodos de ensino. 
(SOCAS, 1997, p. 125, tradução nossa). 

 
 

Se aproximando das ideias desse autor, essas dificuldades estão 

conectadas e reforçadas em redes complexas que são realizadas na prática sob a 

forma de obstáculos e se manifestam nos alunos como erros. Estes, por sua vez, se 

manifestam por um inadequado esquema cognitivo.  

A investigação apoiada nos erros não tem como propósito apenas avaliar o 

aluno, mas contribuir na compreensão deste. Dessa forma, apoia-se em um 

conhecimento e quais são as dificuldades que ainda precisam ser superadas até que 

o aluno seja capaz de trabalhar com o conteúdo em questão. 

 

1.4 Problema 

 

O problema central da pesquisa é: Qual o perfil dos erros e dificuldades de 

aprendizagem apresentados por estudantes, em relação aos conteúdos de 

estatística e probabilidade nas provas do ENEM 2013-2016? 

 

1.5 Objetivo geral do estudo 

 

A tese tem como objetivo geral estudar o perfil dos erros e dificuldades de 

aprendizagem dos conteúdos de Estatística e Probabilidade nas provas de 

matemática do ENEM dos anos de (2013 a 2016) dos estudantes aprovados na 

primeira chamada do SISU para entrar na UFRN. 

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

a) Traçar o perfil socioeconômico dos estudantes que realizaram o ENEM 

e que foram aprovados, na primeira chamada do SISU, para entrar na UFRN 

nos anos de 2013 a 2016. 

b) Caracterizar o peso dos conteúdos de estatística e probabilidade nas 

provas de matemática do ENEM 2013-2016. 
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c) Delinear o perfil do desempenho nas provas do tema em estudo. 

d) Identificar e traçar o perfil dos erros que, podem ser associados aos 

distratores de maiores escolhas pelos estudantes. 

e) Analisar as dificuldades de aprendizagem que possam ser associadas 

aos erros identificados. 

 

1.7 A Tese 

 

O conhecimento dos possíveis erros associados às dificuldades de 

aprendizagem à Estatística e Probabilidade, em questões de avaliação de larga 

escala de Matemática, é essencial para o planejamento do ensino do conteúdo na 

educação básica. 

 

1.8 A originalidade e importância do Estudo 

 

A construção da originalidade desse estudo passa pelo Estado da Questão 

(EQ), item obrigatório e imprescindível para a pesquisa que tem como finalidade 

mapear estudos realizados a respeito do objeto de investigação. Trata-se da 

possibilidade do pesquisador conhecer o “panorama” de pesquisas e trabalhos 

realizados em sua área de pesquisa. Como afirmam Nóbrega-Therrien e Therrien 

(2010) é uma:  

 

[...] produção científica com relação ao desenvolvimento de seu 
tema, objeto de sua investigação. Em outras palavras, é um modo 
particular de entender, articular e apresentar determinadas questões 
mais diretamente ligadas ao tema ora em investigação. 

 

 

O Estado da Questão (EQ) auxilia o planejamento teórico-metodológico, 

norteando o que já foi pesquisado e as contribuições deixadas pelos pesquisadores 

em relação ao objeto de estudo em questão. Além disso, argumentam Nóbrega-

Therrien e Therrien (2004, p. 2) que: 

 

[...] a busca seletiva e crítica nas fontes de informação da produção 
científica restringe-se aos estudos e parâmetros próximos às 
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especificidades do interesse do pesquisador o que requer consulta a 
documentos substanciais. 

 

Para isso, realizamos pesquisas no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), cujos dados são 

fornecidos desde 1987, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) com resultados divulgados desde 2002,assim como no Google Acadêmico.  

Nesse sentido, para delimitar esse tema usamos os termos “Estatística e 

probabilidade – ENEM” e “erros – ENEM”. Apresentamos os trabalhos no Quadro I, 

onde encontram-se oito dissertações que analisaram a prova de Matemática do 

ENEM de acordo com os critérios de busca adotados. O Quadro I é constituído por 

autor, ano de conclusão da pesquisa e o título do respectivo estudo. Não foram 

encontradas teses de doutoramento.  

Desse modo, foi definido como intervalo temporal o período entre 1998 e 

2017. Esse período foi delimitado visto que é o início de aplicação das provas do 

ENEM até essa data. 

 
Quadro I – Dissertações sobre a prova de matemática do ENEM 

AUTOR (ANO)/ TRABALHO TÍTULO 

SILVA, Júlio César da. (2007). (Mestrado 

profissional em Ensino de Matemática. PUC-

SP).   

Conhecimentos estatísticos e os exames 

oficiais: SAEB, ENEM E SARESP.  

 

REIS, Romeu Mauro dos. (2009). (Mestrado 

profissional em Ensino de Matemática. PUC-

SP).   

Tratamento da informação e o ENEM: 

a matemática na trama da avaliação. 

 

NASCIMENTO, Jamerson Ribeiro do. (2014). 

(Mestrado profissional em Matemática - 

PROFMAT. UFC-CE).   

A estatística no ensino básico: abordagem 

no ENEM e uma análise em alguns materiais 

didáticos. 

 

ALVES, José Ronaldo. (2014). (Mestrado 

profissional em Matemática - PROFMAT. 

UEPB-PB).   

Um estudo comparativo entre a 

abordagem do conteúdo de Estatística no 

ENEM e o modo como é apresentado nos 

livros didáticos. 

SANTOS, Renato Rodrigues dos. (2014). 

(Mestrado profissional em Matemática - 

PROFMAT. UEM-PR).   

Análise de erros em questões de 

Geometria do Enem: um estudo com alunos 

do Ensino Médio. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Silva%2C+J%C3%BAlio+C%C3%A9sar+da
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_daf4592bc5ee879fe64f35704616f7f3
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_daf4592bc5ee879fe64f35704616f7f3
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Reis%2C+Romeu+Mauro+dos
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_49dbd4f5597fa38e2fdeb47d33c2d5a5
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PSP_49dbd4f5597fa38e2fdeb47d33c2d5a5
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Nascimento%2C+Jamerson+Ribeiro+do
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_2a8ff30353b5bf60dae909560f57ecde
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_2a8ff30353b5bf60dae909560f57ecde
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFC-7_2a8ff30353b5bf60dae909560f57ecde
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FRIAS, Jorge Luiz Dias de. (2015). (Mestrado 

em Matemática. PUC-RJ).     

Uma ferramenta para a obtenção e análise 

de dados do ENEM. 

SERRA, Diego da Silva. (2015). (Mestrado 

em Ensino de Matemática. UFRS-RS).     

 

A contribuição da prova 

de matemática do ENEM para o ensino de 

probabilidade e estatística. 

CASTRO, Luciano Guimarães Monteiro de. 

(2017). (Mestrado em Modelagem 

Matemática da Informação. FGV-RJ). 

Análise dos microdados do ENEM a partir 

da teoria da resposta ao item. 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 

 

Na Tabela 1 pode-se observar o nível de estudo por ano das pesquisas do 

Quadro I. 

Tabela 1 – Quantitativo de Dissertações sobre a prova de matemática do ENEM 

ANO MESTRADO 

ACADÊMICO 

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

2007 - 1 

2009 - 1 

2014 - 3 

2015 2 - 

2017 1 - 

TOTAL 3 5 

Fonte: A pesquisa do autor. 

 
 
Na pesquisa em nível de Mestrado Acadêmico encontramos três 

dissertações que tratam de formação de professores e análise de questões. Em 

Mestrado Profissionalizante encontramos cinco pesquisas sobre o tema “Estatística” 

ou sobre “tratamento da informação” e apenas uma estuda os Erros que é a 

pesquisa de Renato Rodrigues dos Santos (2014), cujo título é “Análise de erros em 

questões de Geometria do Enem: um estudo com alunos do Ensino Médio”. 

Com relação aos artigos, através da base de dados de periódicos da CAPES 

e google acadêmico utilizamos os mesmos critérios citados para localizar as 

Dissertações e Teses e os resultados seguem no Quadro II. 

 

 

 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Diego+da+Silva+Serra
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Castro%2C+Luciano+Guimar%C3%A3es+Monteiro+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FGV_6938f202504c0f36c7099a11348f290e
http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FGV_6938f202504c0f36c7099a11348f290e
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Quadro II - Artigos referentes ao estudo da prova de Matemática do ENEM 

AUTOR (ANO) TÍTULO 

LIMA, Elaine do Carmo de; FERREIRA, Aline 

dos Santos; TAVARES, Ricardo (2013). 

 

Análise dos Microdados da prova de 

Matemática do ENEM 2011 para os 

municípios de Ouro Preto e Mariana através 

da TRI. 

CONTESSA et al (2014). Dificuldades encontradas pelos alunos em 

resolver questões de probabilidade na prova 

de Matemática do Enem. 

PEREIRA, Fernanda Ângelo; SOUZA, 

Fabiano dos Santos (2016). 

O Exame Nacional do Ensino Médio e a 

Construção do Letramento e Pensamento 

Estatístico. 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Google 
acadêmico. 

 

Nesse quadro apresentamos três artigos relacionados ao nosso estudo. A 

partir desses estudos apontados nesse tópico sobre Estatística e Probabilidade que, 

estudaram sobre a prova do ENEM, entendemos a importância de nossa pesquisa. 

Estando o estudo de Estatística e Probabilidade entre os conteúdos que 

compõe a matemática na educação básica e, como poucos são os estudos que 

apresentam esse conhecimento no âmbito da prova de Matemática do ENEM, esta 

tese traz contribuições significativas para identificar e caracterizar os erros 

associados a dificuldades de aprendizagem nas questões com um índice de 

desempenho muito baixo nas provas do ENEM de 2013 a 2016. A revisão ampla de 

publicações, sobre estudos dos erros e dificuldades nas provas do ENEM desde sua 

criação em relação a temática nos possibilita afirmar que esse não tem sido um 

objeto de estudo satisfatoriamente abordado. 

 

1.9 Apresentação da Tese 

 

Este trabalho está estruturado em: o primeiro capítulo, trata-se da 

introdução, apresentação do objeto de estudo e discute a importânca da estatística e 

probabilidade e um intinerário sobre seu estudo na educação básica. Também 

trataremos da Educação estatística e seus desdobramentos junto à educação 

matemática. Compreenderemos a respeito das três capacidades para entender esse 

assunto: literacia, raciocínio e o pensamento estatístico separadamente e depois de 

forma interligadas formando o conjunto universo da estatística. A importância do 
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estudo sobre os erros na matemática, também apresenta o problema da pesquisa, a 

tese, objetivo geral e os específicos. O capítulo relata a originalidade e a importância 

do estudo. 

 No segundo capítulo, abordaremos as concepções sobre os erros e 

dificuldades de aprendizagem em matemática. Os fundamentos filosóficos, o 

histórico dos estudos de erros na educação matemática e o erro na aprendizagem 

em matemática com os teóricos clássicos desse assunto. No qual serão 

apresentados o perfil de erros desses autores, como também, as definições de 

erros. Já as dificuldades de aprendizagem de acordo com os teóricos clássicos para 

esse estudo, assim como, a tipologia de erros de Radatz (1979) que, será utilizada 

na análise dos resultados. 

O terceiro capítulo apresenta o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

sua contextualização, a prova de matemática do ENEM e os conteúdos de 

estatística e probabilidade.  

O capítulo quatro apresenta o percurso metodológico da pesquisa, definindo-

se a natureza do estudo, obtenção dos dados, questões do tema, índice de 

desempenho e como será associada o erro em relação a cada distrator, criando 

hipóteses explicativas em relação às dificuldades de aprendizagem em relação ao 

tema “conhecimentos de estatística e probabilidade”. 

O capítulo cinco traz os resultados da pesquisa. Com isso, as análises, 

fazendo, assim, a discussão desses resultados, utilizando à base empírica, então, a 

análise qualitativa dos resultados, seguindo-se os objetivos previamente 

apresentados. Traçaremos o perfil dos erros cometidos pelos alunos ao distrator 

com o maior percentual, em relação aos demais distratores, como também, as 

hipóteses explicativas das dificuldades de aprendizagem associadas a esses erros. 

Por fim, no sexto capítulo apresenta-se as considerações finais dessa pesquisa. 
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2 CONCEPÇÕES SOBRE ERROS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM 

MATEMÁTICA 

O erro vem assumindo um papel muito importante no processo de ensino e 

aprendizagem pela possibilidade apresentada por suas características gerais como 

apontam alguns especialistas, também pela consolidação e fixação do 

conhecimento. Na busca de sinalizarmos esses avanços faremos um trajeto para dar 

início à discussão sobre o assunto.  

De acordo com Resnick e Ford (1990), Watson, no início do século XX, nos 

Estados Unidos, lança a chamada revolução behaviorista, que norteava que a 

missão dos professores seria selecionar vínculos de estímulo-resposta que 

permitissem aos alunos efetuar cálculos e resolver problemas. Nesse sentido, logo 

nas primeiras décadas do século XX, trabalhos em análise dos erros eram voltados 

apenas na área de aritmética.  

Na Alemanha, de acordo com Radatz (1980) “a análise de erros 

didaticamente orientada, na Alemanha, foi iniciada por Weiner cujo interesse se 

ligava ao estabelecimento de padrões individuais de erros” (RADATZ, 1980, p. 17), 

não existindo ligação entre pesquisadores americanos e europeus, pois sofria a 

influência da psicanálise. Para Rico (1995), Weiner foi o fundador dos estudos sobre 

erros na Alemanha. Esses estudos estabeleciam padrões de erros dos alunos em 

todas as disciplinas e para todas as idades escolares.  

Foi a partir dos anos de 1950 que surgiu uma segunda etapa na análise dos 

erros, com estudos focados no processamento da informação como ressaltam 

Abrate, Pochulu e Vargas (2006): 

 

A cibernética de Weiner, a teoria da informação de Shannon, os 
trabalhos de Bruner e as experiências de Newell e Simon, abrem 
novas portas para as investigações em diversas áreas do 
conhecimento e assim surgiram novos métodos e abordagem para 
os problemas que já vinham sendo estudados. (ABRATE, POCHULU 
E VARGAS, 2006, p. 27). 

 
 

 Os teóricos: Weiner (1961), Shannon (1948), Bruner (1966), Newell e Simon 

(1956), compartilham que a mente humana possui uma estrutura mental, 

semelhante a de um computador, em que processa a informação através de séries 

de memórias. Com esta visão - de processamento da informação – alguns 
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pesquisadores utilizam técnicas de protocolos verbalizados em seus trabalhos de 

análise de erros. Tais análises, com a utilização de computadores, tiveram grande 

influência em várias pesquisas nos Estados Unidos e América Latina.  

No campo da Educação Matemática, os pesquisadores preocuparam-se em 

classificar os erros para permitir aos professores uma modificação nas estratégias 

de ensino, tornando-os mais eficazes. Com isso, aparece a visão absolutista da 

Matemática como aponta Cury (1994), essa visão ocorre quando os pesquisadores e 

professores procuram oportunizar os alunos a alcançar a verdade absoluta, evitando 

os erros.  

Com isso, o erro assume um papel importante na educação matemática para 

uma sólida construção do conhecimento sendo um ponto inicial oportunizando o 

diagnóstico das dificuldades de aprendizagem e poderá criar condições de avaliar o 

desempenho individual dos educandos. Além disso, o erro também pode ser um 

ponto de partida para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

Moren, David e Machado (1992) apresentaram uma análise na aritmética, 

mais precisamente, na subtração realizada por crianças de 6 a 11 anos, que já 

nesse momento mostrava uma contribuição significativa para uma construção de 

identificação e classificação dos erros. Porém, além de termos alguns estudos no 

campo da educação matemática poucos autores pesquisam a esse respeito.  

Nesse sentido, para nossa pesquisa, no tocante aos erros e às dificuldades 

na aprendizagem, abordaremos os princípios filosóficos de Karl Popper (1975), 

Gaston Bachelard (1996, 2006), Bertrand Russell (1958, 1960) e Imre Lakatos 

(1978, 1979) que, no desenvolvimento da história das ciências, conceberam o erro 

como uma contribuição para o conhecimento humano.   

Para categorizar e classificar os erros e dificuldades de aprendizagem em 

matemática teremos como matriz teórica os autores: Luis Rico (1995), Marcel D. 

Pochulu (2004), Raquel S. Abrate, Marcel D. Pochulu e José M. Vargas (2006), 

Rafaella Borasi (1998), Hendrik Radatz (1979 e 1980), Helena Cury(1994), Martín 

Manuel Socas (1997) e Guy Brousseau (1983). Dentre esses autores, a tipologia 

clássica de erros a ser utilizada será a de Radatz (1979). 
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2.1 O erro na Educação Matemática: o caso da Estatística e Probabilidade 

No processo de ensino e aprendizagem de matemática e da estatística e 

probabilidade, as teorias que estudam os erros buscam identificá-los, investigar suas 

causas e organizar estratégias de ensino. De acordo com Kilpatrick, Gómes e Rico 

(1998), ao pesquisar os erros teremos “a presença permanente de erros no 

conhecimento humano; o desenvolvimento do conhecimento científico é cheio de 

erros; o erro é um objeto para a Educação Matemática” (KILPATRICK, GÓMES, 

RICO, 1998, p. 79-80).  

Para esses autores, a investigação sobre os erros cometidos pelos alunos 

emerge como uma importante linha de pesquisa e investigação em educação 

matemática, com implicações no estudo de erros em estatística e probabilidade. 

Esses autores consideram o erro como uma “imperfeição de seu conhecimento”, que 

pode ser caracterizado e corrigido pelo professor (KILPATRICK, GÓMES, RICO, 

1998, p. 80).  

Nessa perspectiva, Rico (1995) aponta os seguintes erros na educação 

matemática aplicados a estatística e probabilidade: 

 

a) Os erros são muitas vezes o resultado de grandes concepções 
inadequadas sobre aspectos fundamentais da matemática. 
b) Muitas vezes os erros surgem como resultado da aplicação 
incorreta e ingênua de um procedimento sistemático imperfeita, que 
pode ser facilmente identificado pelo professor. 
c) Também podem ocorrer erros quando o estudante usou 
procedimentos imperfeitos e concepções inadequadas que não são 
reconhecidos pelo professor. 
d)  Os alunos muitas vezes inventam seus próprios métodos, não 
formais, mas altamente originais, para tarefas que são propostas e 
resolução de problemas. 

(RICO, 1995, p.63) 

 

Esse pesquisador ainda acrescenta quatro linhas de investigações em 

relação aos erros: classificação de erros; “os erros no currículo escolar; formação de 

professores para traçar os erros dos alunos e técnicas estatísticas como testes de 

hipóteses para analisar os erros”. (RICO, 1995). 

Portanto, nota-se o seu esforço com a necessidade de detectar e classificar 

os erros em um estudo sistematizado na educação matemática com relação á 

estatística e probabilidade; para fazer inferências sobre quais fatores ou 

interferências podem ter conduzido os estudantes ao erro. 
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2.2 Abordagem sobre erros na aprendizagem da Matemática e da Estatística e 

Probabilidade 

 

As pesquisas de Marcel Pochulu no campo da Educação Matemática 

também direcionadas à aprendizagem a partir dos erros afirmam que o erro é um 

elemento “estável no ensino e aprendizagem da matemática em todos os níveis do 

sistema educacional” (POCHULU, 2004, p.11). Além disso, considera que o erro 

possui procedências diferentes, tende a ser considerado como um esquema 

cognitivo inadequado no discente e não apenas a falta de conhecimentos 

específicos.  

Nessa significação, esse autor possui várias pesquisas nessa área que se 

inclinam a apontar que o erro ocorre quando se realiza uma prática inadequada do 

ponto de vista da matemática escolar. Ou seja, Pochulu descreve o erro como uma 

má estratégia de ensino e da não reflexão das atividades propostas ao afirmar que: 

 

[...] os erros podem ser utilizados como instrumento de motivação e 
como ponto de partida para explorações matemáticas criativas dos 
alunos, o que implicaria no desenvolvimento de valiosas atividades 
de planejamento e resoluções de problemas. (POCHULU, 2004, p. 
2). 

 
 

Nesse sentido, esse autor elenca os erros mais frequentes dos alunos no 

Ensino Médio nos conteúdos de estatística e probabilidade. São estes: 

 

1. Erros devido à dificuldade da linguagem; 
2. Erros devido à rigidez do pensamento: relacionados com os 
obstáculos; 
3. Erros devido a realizações de traduções incorretas das 
expressões que aparecem nas situações-problema; 
4. Utilizam todos os dados que aparecem no problema sem levar 
em conta se o cálculo realizado responde à pergunta solicitada; 
5. Não determinam a hierarquia das operações que intervém para 
terminar a equação; 
6. Aplicam incorretamente a regra dos sinais da multiplicação e na 
soma com números inteiros; 
7. Não interpretam coerentemente as informações que vem do 
gráfico; 
8. Decodificam incorretamente os valores representados por 
literais em uma reta numérica.  

(POCHULU, 2004, P. 5). 
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Contudo, este autor ainda acrescenta que a correção sistemática dos erros 

não necessariamente contribui para o seu término a não ser que essa correção seja 

acompanhada de estratégias de ensino adequadas em sala de aula que reflitam a 

respeito das causas e as consequências dos erros cometidos.  

Abrate, Pochulu e Vargas (2006) assumem que o erro é “a capacidade de 

ver os conceitos reais e procedimentos que são pouco desenvolvidos, incluindo 

ideias contraditórias ou interpretações e falsas justificações” (ABRATE, POCHULU, 

VARGAS, 2006, p. 21). Isso ocorre “quando o aluno realiza uma prática (ação, 

argumentação, etc.) que não tem validade do ponto de vista de uma instituição 

escolar” 6 (ABRATE, POCHULU E VARGAS, 2006, p. 14).  

Os autores propõem que os erros podem servir como instrumento de 

motivação e ponto de partida para explorar a criatividade dos alunos, promovendo o 

desenvolvimento de atividades valiosas desde planejamento até a resolução de 

problemas com solidez. Por isso, deve-se ressaltar que os erros podem proporcionar 

uma compreensão mais completa e profunda do conhecimento matemático, assim 

como da própria natureza da matemática, ajudando a investigação das questões 

relativas sobre o ensino e aprendizagem da matemática de uma forma geral.  

Os erros mais frequentes que aparecem nos trabalhos, desses autores são: 

 

1. Erros devido a inferências ou associações incorretas, geradas pela 
aplicação de regras e propriedades justificadas em esquemas similares, 
ou por inferir que são válidos em contextos semelhantes ou relacionados; 

2. Erros devido à ausência de conhecimento prévio, causada pela falta de 
fatos a respeito de aprendizagem, habilidades e conceitos que inibem 
completamente o processamento de informações e evitar uma resposta à 
situação; 

3. Erros devido a dificuldades na obtenção de informações espaciais 
atribuído a deficiências na capacidade de pensar através de imagens 
espaciais ou visuais, que levam a interpretações incorretas de 
informações ou fatos matemáticos; 

4. Erros devido a linguagem matemática, produzidos por uma tradução 
incorreta de eventos descritos em um natural para um mais formal, ou de 
um simbólico ou icónico para outro idioma linguagem simbólica ou icónico 
diferente; 

5. Erros eventuais devido a deficiências na construção do conhecimento 
prévio, causada pela incorreta ou inadequada aprendizagem de fatos, 
habilidades e conceitos que interferem com o processamento adequado 
de informações; 

6. Erros devido à recuperação de um esquema anterior, causada pela 
persistência de alguns aspectos do conteúdo ou o processo de resolver 
uma situação, mesmo que as condições fundamentais da tarefa 
matemática em questão haviam mudado.  

(ABRATE, POCHULU E VARGAS, 2006, p. 139) 
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Na educação matemática, para identificação das causas dos erros, faz-se 

necessário que o docente adeque o seu planejamento a uma melhor aprendizagem 

do corpo discente, pois: 

 

[...] o conhecimento está sempre em processo, a avaliação precisa 
ser contínua, diária no sentido de permitir a (re)construção 
permanente de conceitos, sendo uma espécie de mapeamento que 
vai identificando as conquistas e os problemas dos alunos em seu 
desenvolvimento. (ABRAHÃO, 2000, p. 47). 

 
 
 

 Consequentemente, essa identificação no processo de ensino 

aprendizagem representa o mapear da tipologia de erros que os alunos cometem 

para planejar melhores alternativas nesse processo, com a intenção de promover 

uma melhor qualidade no ensino da matemática. A análise dos erros, de acordo 

com Costa (1988), é: 

 

 [...] o processo subjacente às respostas, não apenas a resposta com 
um produto que se encerra em si mesmo. A análise dos processos 
utilizados pelas crianças nos leva a verificar o que há de positivo 
nela, a sua construção lógica, não apenas os seus supostos déficits. 
(COSTA, 1988, p.16). 

 

 Isso permite substituir um conhecimento que se demonstra 

espontaneamente errôneo por um novo que se revela em geral com mais força e 

vigor pela sua construção lógica. 

De acordo com Cury (2006), a análise de erros é compreendida como uma 

metodologia de ensino. No momento em que são propostas atividades no ambiente 

escolar, a análise conjunta dos erros por docente/discente, será uma fonte de 

construção de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, nota-se que grande parte dos erros cometidos pelos alunos 

na matemática, como já mencionamos, voltam-se para os obstáculos 

epistemológicos apresentados pelos próprios matemáticos e que vêm sendo 

superados ao longo dos séculos, comforme apontado pela a história da matemática 

por Godino, Batanero e Font (2003). Esses autores sinalizam que: 
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[...] as definições, propriedades e teoremas enunciados por 
matemáticos famosos também são falíveis e sujeitos a evolução. Da 
forma análoga, a aprendizagem e o ensino devem estar cientes de 
que é natural que os alunos tenham dificuldades e cometam erros 
em seu processo de aprendizagem e que possam aprender com os 
próprios erros. (GODINO, BATANERO, FONT, 2003, P.16, tradução 
nossa). 

 

 

 Nessa situação, apresentam-se os erros e suas características de forma 

natural, demonstrando as dificuldades dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem, mas tendo um direcionamento a aprender com os próprios erros. 

Para Raffaella Borasi (1985) pode-se remediar “falhas” detectadas nas 

respostas dos discentes e com isso descobrir novos conceitos a partir do 

aprofundamento de estudos sobre erros cometidos ou pesquisar processos 

cognitivos dos estudantes a partir de suas respostas.  

Para essa autora, o erro é como sentimento negativo, que por vezes gera 

desapontamento nas pessoas. A autora também fala sobre a crença de que 

“aprendemos com nossos erros” que podem ser encarados da seguinte forma: deve-

se aprender para não errar novamente ou então tomá-los como instrumento útil para 

uma aprendizagem consistente e com significado.  

Ela acrescenta em seus estudos a busca pela necessidade de “remediação” 

frente aos erros durante um processo de ensino e aprendizagem. Para Borasi 

(1985), os erros servem como motivação de pensamentos, provocando o surgimento 

de explorações originais em matemática e produzindo uma compreensão mais 

sólida sobre o assunto.  

Essa pesquisadora, além de identificar e classificar os erros cometidos pelos 

alunos, propõe estratégias que possibilitam usá-los como instrumentos para explorar 

o funcionamento da mente que partem dos erros e tomam alternativas sob o ponto 

de vista objetivo didático proposto para fazer análise de erros.  

Dessa forma existe o foco de interesse em que o erro na matemática deve 

ser explorado, estudando o erro como sendo uma etapa necessária no processo 

dessa aprendizagem matemática e de estatística e probabilidade, pois poderá levar 

a novas descobertas, utilizando bem seus conteúdos.  

Acrescentamos que, para Borasi (1985), o erro assume um papel 

construtivo. Enfatizando a exploração e a descoberta como objetivos das pesquisas, 
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a autora considera o erro como instrumento didático a ser utilizado no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática. E acrescenta que: 

 

[...] os erros são "janelas" para algo mais e que, olhando através dos 
erros, podemos explorar um determinado conteúdo matemático em 
todos os seus aspectos, detectando as dificuldades que possam 
apresentar para os alunos e partindo para uma investigação sobre o 
próprio processo de aprendizagem em Matemática. (BORASI, 1985, 
p. 09). 

 

 

Com isso a autora reafirma a importância de estudar os erros dos alunos 

como instrumentos que irão levá-los a apropriação do conhecimento matemático 

através de um processo de ensino e aprendizagem adequado. Portanto, Borasi 

(1985) mostra que o estudo dos erros pode fornecer ricos momentos aos atores 

(docentes e discentes) no processo de aquisição de novos conhecimentos, criando 

uma aspiração para corrigi-los e estimulando uma aprendizagem real do objeto 

estudado.  

Para Hendrik Radatz (1980), os erros em matemática não são meramente 

resultados de ausência de conhecimentos, mas resultam da incerteza, da 

desatenção ou unicamente das situações condicionais, assim como pode ser 

também um resultado fruto da experiência precedente na aula de Matemática. No 

entanto, esse autor assinala que os erros são uma oportunidade de fazer um 

diagnóstico das dificuldades na aprendizagem e de gerar condições para uma 

avaliação de desempenho individual dos educandos.  

Radatz argumenta que é na análise de erros que se encontra o "ponto de 

partida para a pesquisa sobre o processo de ensino-aprendizagem matemático" 

(RADATZ, 1980, p.16), além de ser uma "estratégia de pesquisa promissora para 

esclarecer algumas questões fundamentais da aprendizagem matemática" 

(RADATZ, 1980, p.16).  

Esse autor parte do pressuposto de que o docente ensinará o conteúdo de 

estatística e probabilidade propondo atividades que lhe permitam avaliar o 

desempenho do educando através de seus erros e acertos na resolução das 

questões.  

A classificação de erros, baseada no processo da informação, considerada 

clássica por Cury (2007) e, apresentada por Radatz (1979), serviu como base para 
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algumas pesquisas sobre erros de autores como: Borasi (1985; 1987; 1996), Rico 

(1995), Cury (2006; 2007; 2008), dentre outros. São descritos:  

 

erros devido a dificuldades na linguagem; [..] erros devido a 
dificuldades para obter informação espacial; [..] erros devido a uma 
aprendizagem deficiente de fatos, habilidades e conceitos prévios; [..] 
erros devido a associações incorretas ou a rigidez de raciocínio e [..] 
erros devido à aplicação de regras ou estratégias irrelevantes 
(RADATZ, 1979, pp. 165 – 169, tradução nossa). 
 

 
Nessa direção, temos uma visão ampla e absolutista do erro que Radatz 

(1979) considera na aprendizagem matemática.  

Martín Socas, por sua vez, considera o erro como “a presença de um 

esquema cognitivo inadequado no aluno e não somente uma consequência de uma 

falta específica de conhecimento ou de compressão equivocada” (SOCAS, 1997, p. 

33). No campo da aprendizagem matemática e da estatística e probabilidade, o erro 

tem “sua origem em um obstáculo, na ausência de sentido e em atitudes afetivas e 

emocionais da matemática” (SOCAS, 1997, p. 141).  

Na verdade, as dificuldades associadas com atitudes afetivas e emocionais 

constituem um fator importante a ser considerado para que o erro possa ser 

identificado, diagnosticado e explorado. Vê-se, portanto, que ele se apresenta como 

um produto do pensamento, com isso percebe-se que os erros se mostram um 

produto diferente do esperado, o qual não se pode afirmar que é uma deficiência. 

Como explica Núñez (2017): 

 

Essa ideia tem facilitado o surgimento de uma nova cultura do erro, a 
qual o admite como necessário e importante para o processo de 
aprendizagem. No processo de assimilação, os estudantes podem 
aprender com os erros quando assumem estratégias metacognitivas 
– aprender a aprender, ou seja, os alunos aprendem tomando 
consciência da estrutura da atividade, objeto da aprendizagem. 
(Núñez, 2017, P. 2).  

 

Nessa direção, e associando as afirmações de Socas (1997) e Núñez (2017) 

aponta o caminho a ser tomado, ou seja, aprender com os erros para tomar 

consciência da estrutura e do objeto da aprendizagem. 

 Para Helena Cury, o erro é importante por apontar, em respostas dos 

alunos, evidências de dificuldades na aprendizagem ao apropriar-se dos diversos 
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conteúdos da matemática. (CURY, 2007). A autora considera ainda que, quando o 

discente já tem condições de solucionar algum problema proposto, poderá errar por 

descuido ou pela falta de informações suficientes e necessárias. Neste caso, a 

verificação da existência do erro pode levá-lo, simplesmente, a refazer o 

procedimento matemático.  

Essa autora acrescenta que o grau de consciência sobre o erro pode auxiliar 

o discente. Caso a estrutura de pensamento ainda seja suficiente para selecionar 

estratégias de resolução das questões, com a ajuda do docente, o estudante poderá 

atingir um nível de desenvolvimento superior; neste caso, o erro é “construtivo” (Cury 

2007).  

Pode-se notar que o erro para a autora é produzido em dois aspectos: o 

primeiro, quando o estudante tem plenas condições de resolver os problemas, mas 

por algum motivo exposto na falta de informações na questão ou pelo próprio 

descuido o leva ao erro; o segundo, pela falta de consciência devido a não estrutura 

do pensamento naquele momento, nesse caso, o docente assume um papel 

importante para eliminar o erro.  

A autora ressalta que, sendo o erro um saber que o educando possui, o 

professor deverá trabalhar didaticamente provocando sempre uma reflexão, 

explorando os erros cometidos como uma ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem. Isso porque, 

 

O erro cometido por um aluno pode ser um sinal de que alguns 
processos ainda não estão maduros e o professor pode auxiliá-lo a 
se desenvolver, a entender o conceito, a estabelecer as relações 
pertinentes, a solucionar os problemas. (CURY, 1994, p. 237 – 238). 

 

 
Nesse caso, Cury (1994) projeta as possibilidades que os educandos 

poderão alcançar e a interação professor – aluno no ambiente escolar. A autora 

ressalta também que os erros podem ser concebidos como uma metodologia de 

ensino e cabe aos docentes aproveitá-los para alcançar um melhor desempenho nos 

resultados escolares dos alunos.  

Guy Brousseau, baseado em Bacherlad (1938), estuda os obstáculos 

epistemológicos para observar os erros cometidos pelos alunos, na busca de 

explicar o papel desses erros no processo de aprendizagem em matemática. Ele 
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relata três tipos de obstáculos: de origem ontogênica, que são de ordem 

neurofisiológicas5; de origem didática, derivados do próprio sistema educativo e de 

origem epistemológica que são construídos pelo conhecimento adquirido, são 

inerentes ao saber e “não se pode e nem se deve fugir” (BROUSSEAU, 1983, p. 

106).  

Para Brousseau (1998) o erro “É o fruto do conhecimento prévio que se 

revela falso ou simplesmente irrelevante. [...] o erro é constituído pelo conhecimento 

adquirido” (BROUSSEAU, 1998, p. 121), sendo uma manifestação explícita de 

percepções e conhecimentos adquiridos cognitivamente que se opõe ao novo 

conhecimento.  

Nessa direção, o autor concebe o erro como um obstáculo à conquista e ao 

controle de novos conhecimentos matemáticos. No entanto como explica Brousseau 

(1983), o erro torna-se uma passagem obrigatória: 

 

O erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso 
[...], mas o efeito de um conhecimento anterior que, por um tempo, 
era interessante e conduzia ao sucesso, porém, agora se mostra 
falso, ou simplesmente inadaptável. Os erros deste tipo não são 
erráticos e imprevisíveis, todavia, se constituem em obstáculos. 
Tanto na ação do mestre como na do aluno, o erro é constitutivo do 
sentido do conhecimento adquirido. (BROUSSEAU, 1983, p.17, 
tradução nossa).  

 

 

Para esse autor, os erros cometidos estão ligados ao que os alunos 

concebem não por “ignorância, acaso”, mas por “efeito” de conhecimentos prévios 

que deram certo e conduziram ao sucesso em determinado momento, em 

determinadas ações, mas depois tornaram-se falsos. Acrescenta que os obstáculos 

são manifestados pelos erros cometidos pelos educandos e não são por acaso. 

Como ele explica: 

 

Um obstáculo é, portanto, manifestado por erros, mas esses erros 
não são por acaso. [...] estão ligados por uma fonte comum: uma 
maneira de saber, uma concepção característica, consistente se não 
for correto, um “conhecimento” velho e que conseguiu ser bem 
sucedido no campo das ações. (BROUSSEAU, 1998, p. 123, 
tradução nossa). 

                                            
5
 São obstáculos relacionados ao desenvolvimento do sujeito. 
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Diante disso, os erros para Brousseau (1998) assumem um papel relevante 

não apenas para indicar uma dificuldade no processo de aprendizagem, mas 

durante a construção do conhecimento do indivíduo que carrega muitas vezes 

concepções errôneas do objeto estudado, ou seja, “insuficiência do sujeito ou 

dificuldade intrínseca do conhecimento” (BROUSSEAU, 1998, p. 128). 

Por isso, na construção do conhecimento é necessário enfatizar a 

importância da interação com os objetos de complexidade do campo matemático, 

como também a concepção do que é “aprender matemática” na aquisição do 

conhecimento. Nesse sentido, o autor ressalta: 

 

O significado de um conhecimento matemático se define – não 
somente pela quantidade de situações onde este conhecimento é 
realizado como teoria matemática, [...] – não somente pela 
quantidade de situações onde o sujeito encontra como meio de 
solução, mas também por todas as concepções, das escolhas 
anteriores que rejeita, dos erros que evita ou não, dos caminhos que 
procure, das formulações dos currículos, etc. (BROUSSEAU, 1983,p. 
170, tradução nossa). 

 
 

Sendo assim, pode-se verificar o papel do erro na aprendizagem da 

matemática, no âmbito da qual o “direito ao erro” é favorecido aos educandos como 

um dos caminhos para alcançar o conhecimento matemático. Esses erros cometidos 

pelos alunos tornam-se necessários para o processo de aprendizagem, revelando 

uma construção do saber matemático.  

Nessa constante interação dos educandos com situações problema, torna-se 

necessário a mobilização dos conhecimentos prévios com novos e tomadas de 

decisão em que, se mantêm, atualizam ou rejeitam na formação de novos 

pensamentos.  

Surge a noção de obstáculo epistemológico que conduziu a uma formulação 

de condições para que seja considerado um obstáculo. Temos então que, um 

obstáculo epistemológico é conhecimento que produz respostas em determinado 

contexto. Este obstáculo pode ser resistente às contradições, porém, após a 

consciência poderá manifestar-se de maneira intempestiva e obstinada (DUROUX, 

1983).  

As formulações postuladas por Alain Duroux foram retomadas por 

Brousseau (1983). Segundo a visão de Brousseau, os obstáculos evidenciam nos 
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alunos a falta de compreensão de determinadas situações problema para solucioná-

los ou erros cometidos pela manutenção de conhecimentos anteriores e resistência 

aos novos conhecimentos. Esses erros são resistentes e podem ficar instalados 

durante muito tempo devido a persistência do conhecimento que era antigo em 

determinado contexto, mas agora vigora como um novo modelo. Para este autor, o 

obstáculo tenta: 

 

[...] adaptar-se localmente, modificar-se com o mínimo de desgaste, 
otimizar-se num campo reduzido. Isso explica por que transpor um 
obstáculo exige um trabalho de mesma natureza que a implantação 
de um conhecimento, quer dizer, interações repetidas e dialéticas do 
aluno com o objetivo do conhecimento. (BROUSSEAU, 1983, p. 175, 
tradução nossa). 

 

 

Sendo assim, transpor os obstáculos epistemológicos é permitir que 

“concepções inadequadas” possam ser rejeitadas e substituídas pelo novo 

conhecimento mediante um processo de ensino e aprendizagem que utiliza os erros 

para uma construção sólida do conhecimento.  

Lev Semenovich Vygotsky, em sua obra e criação da teoria histórico-cultural, 

desenvolveu o processo dialético para a construção do novo homem. Núñez (2009) 

concebe que a pesquisa de Vygotsky “dá resposta aos caminhos que a escola 

moderna enfrenta” e afirma: 

 

Com efeito a teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Vygotsky 
procurou superar a visão de homem, de educação e de 
aprendizagem posta pela psicologia ocidental tradicional, pois, para 
ele, a aprendizagem é uma atividade social, e não só uma realização 
individual, como até o momento se havia entendido. (NÚÑEZ, 2009, 
p. 25). 

 

Portanto, vê-se a abordagem da Teoria Histórico Cultural (THC) como uma 

atividade humana que busca a aprendizagem integral do indivíduo em sociedade. 

Esse autor considera o erro como uma expressão da relação entre o que se sabe e 

o que se procura saber no contexto da Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP) e 

define ZDP como sendo “funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 

processo de maturação, funções que estão presentemente em estado embrionário” 

(VYGOTSKY, 1989, p. 97).  
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Por isso, acrescentando aos estudos desse autor, a análise dos erros 

cometidos pelos educandos pode oferecer um alerta para amadurecer os conceitos 

matemáticos ensinados no ambiente escolar e o docente pode ajudar a desenvolver 

e a chegar à compreensão desses conceitos. A partir da Teoria da Atividade de 

Leontiev e da Teoria de Assimilação por Etapas de Galperin, Núñez (2009) aponta 

que os erros fazem parte da metodologia (procedimento) da “apropriação do 

conteúdo escolar é uma expressão da relação entre o que sabe e o que procura 

saber, no contexto da Zona de Desenvolvimento Próximo (ZDP) defendida por 

Vygotsky” (MENESES, 2015, p.194).  

Para Isauro Beltrán Núñez (2009), o erro é a manifestação das dificuldades 

de aprendizagem. É, portanto, uma ferramenta importante no processo de ensino e 

aprendizagem do indivíduo, em que se apresenta a partir de um desvio na resposta 

do educando em relação aos padrões convencionais de uma chave de resposta.  

Sintetizando, vejamos o conceito de erros de acordo com os seguintes 

autores: 

 

1. Luis Rico, O erro como uma “imperfeição de seu 
conhecimento”. 
2. Marcel Puchulu, O erro é um elemento “estável no ensino e 
aprendizagem da matemática em todos os níveis do sistema 
educacional”. 
3. Raquel Abrate, Marcel Puchulu e José Vargas, O erro é a 
capacidade de ver os conceitos reais e procedimentos que são 
pouco desenvolvidos, incluindo ideias contraditórias ou 
interpretações e falsas justificações. 
4. Raffaella Borasi, O erro é visto como um instrumento, para 
identificar dificuldades comuns da aprendizagem e métodos de 
ensino ineficazes. “trampolins para investigação”. 
5. Hendrik Radatz, Os erros em matemática não são meramente 
resultados de ausência de conhecimentos, são uma oportunidade de 
fazer um diagnóstico das dificuldades na aprendizagem e de gerar 
condições para uma avaliação de desempenho individual dos 
educandos. 
6. Martín Socas, O erro é a presença de um esquema cognitivo 
inadequado no aluno e não somente uma consequência de uma falta 
especifica de conhecimento ou de compressão equivocada. 
7. Helena Cury, o erro é uma metodologia de ensino. A análise de 
erros é uma abordagem de pesquisa com fundamentações teóricas 
variadas, objetivos distintos e participação em todos os níveis de 
ensino podendo ser empregada quando se detecta dificuldades na 
aprendizagem dos alunos e se quer explorá-las em sala de aula. 
8. Guy Brousseau, O erro é o fruto do conhecimento prévio que 
se revela falso ou simplesmente irrelevante. Sendo uma 
manifestação explícita de percepções e conhecimentos adquiridos 
cognitivamente que se opõe ao novo conhecimento.   
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9. Lev Semenovich Vygotsky, O erro é uma expressão da relação 
entre o que sabe e o que procura saber, no contexto da Zona de 
Desenvolvimento Próximo. 
10. Isauro Beltrán Núñez, O erro é a manifestação das dificuldades 
de aprendizagem. 

 

Nessa perspectiva, pode-se conhecer o que cada teórico afirma ser o erro 

na matemática, possuindo uma visão geral da definição ou posicionamento de cada 

pesquisador.  

 

2.3 Fundamentos filosóficos do erro na Educação Matemática 

 

O conhecimento científico ao longo de seu desenvolvimento, na história da 

humanidade, vislumbrou o erro como uma possibilidade de aquisição, consolidação, 

avanço da ciência e parte integrante do conhecimento. Por isso, nas reflexões da 

filosofia e epistemologia das ciências destacam-se os estudos de pesquisadores 

como Karl Popper, Gaston Bachelard, Bertrand Russell e Imre Lakatos. Veremos a 

seguir os fundamentos filosóficos acerca do erro por esses pensadores.  

De acordo com Karl Popper, o nosso conhecimento é sempre falível e 

consequentemente passível do erro. Nesse caso, Popper propõe a falseabilidade 

como critério de demarcação entre o que é ciência e o que não é, destacando o 

papel do erro na aquisição do conhecimento científico ao afirmar que:  

 

O progresso da ciência consiste de experiências, de eliminação de 
erros, e demais tentativas guiadas pela experiência adquirida no 
decorrer das tentativas e dos erros anteriores. Nenhuma teoria em 
particular pode, jamais, ser considerada absolutamente certa: cada 
teoria pode tornar-se problemática, não importa quão bem 
corroborada possa parecer agora. Nenhuma teoria é sacrossanta ou 
fora da crítica. (POPPER, 1975, p. 330). 

 

Nesse sentido, Popper (1975) faz uma crítica à indução em sua perspectiva 

filosófica, destacando que o problema com a ação de induzir é de natureza lógica, 

tendo como principal característica a verificação. Mesmo verificando por diversas 

vezes se uma determinada proposição é verdadeira não poderemos afirmar que 

essa proposição sempre será verdadeira. Sobre isso, este autor afirma:  
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Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver 
justificativa no inferir enunciados universais de enunciados 
singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes; 
com efeito, qualquer conclusão colhida desse modo sempre pode 
revelar-se falsa: independentemente de quantos casos de cisnes 
brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de que 
todos os cisnes são brancos. A questão de saber se as inferências 
indutivas se justificam e em que condições é conhecida como o 
problema da indução. (POPPER, 2003, p. 27-28). 

 

Apresentando o que é chamado de “problema da indução”, esse filósofo 

sugere a refutação, segundo a qual basta um contra-exemplo para refutar (falsear) 

uma afirmação. Esse é o centro do argumento do autor, de forma que seu método 

ficou conhecido como refutacionismo ou falseacionismo. Esse método tem a 

falseabilidade como critério de demarcação para eliminar os erros. Ou seja, 

 

Se quisermos evitar o erro positivista de eliminar, por força de critério 
de demarcação que estabeleçamos, os sistemas teóricos de ciência 
natural, devemos eleger um critério que nos permita incluir, no 
domínio da ciência empírica, até mesmo enunciados insuscetíveis de 
verificação. Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou 
científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas 
considerações sugerem que deve ser tomado como critério de 
demarcação não a verificabilidade, mas a falseabilidade de um 
sistema. (POPPER, 2003, p. 41-42). 

 

Para esse pesquisador, os erros assumem um papel importante na 

aquisição do conhecimento. O autor atribui aos erros um poder de sobrevivência das 

posições anteriores baseadas em uma teoria da “verdade”, com isso o problema da 

verdade é reduzido para detectar e eliminar os erros através de uma crítica 

permanente dos próprios autores que a criaram e de outros.  

De acordo com Abrate, Pochulu e Vargas, (2006), dentre as conclusões 

mais importantes de Karl Popper, podemos destacar as seguintes:  

 

a) O conhecimento sempre é algo inacabado.  
b) A epistemologia apropriada não é relacionada as fontes; em vez 
de perguntar se a afirmação é verdadeira ou se concorda com os 
fatos.  
c) A fonte mais importante de nosso conhecimento é a tradição. 
d) Por tradição é suscetível à revisão crítica e pode ser modificado ou 
abandonado. 
e) O conhecimento não pode começar do zero.  
f) Não há critério para reconhecer a verdade, mas existem critérios 
para detectar o erro. 
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g) O exame crítico dos pressupostos com que o desconhecido deve 
ser suportado pelos nossos poderes de observação, raciocínio, 
intuição e imaginação. 
h) Um problema resolvido coloca novos problemas a resolver.  

(ABRATE, POCHULU, VARGAS, 2006, p. 24-25) 

 
Popper (1975) aponta para a condução do autoritarismo positivista que pode 

se manifestar como uma teoria da “verdade”. Ele explica que a verdade é difícil de 

alcançar e, uma vez alcançada, poderá facilmente se perder. Por esse motivo, uma 

teoria precisa de forma constante se reinterpretar e se reafirmar, admitir que todo 

conhecimento é humano e que está misturado com erros e preconceitos. 

A posição desse filósofo com relação ao que os cientistas devem e como 

proceder para o crescimento do conhecimento científico, é que: 

 
 
“Você não tem melhor alternativa que proceder conforme o método 
crítico de tentativa (conjectura) e eliminação do erro, procurando 
testar ou refutar suas conjecturas.” O argumento que suporta essa 
resposta pertence à lógica situacional. Não penso que devemos nos 
voltar para a questão (sociológica) sobre o que os cientistas 
realmente fazem ou dizem (POPPER, 1974, p.1036). 

 

Nesse sentido, para este autor admite-se que o erro é parte importante, 

construtora e demarcadora para ciência, constitui a nossa aquisição de 

conhecimento. Essa ideia complementaria uma necessidade de um exercício 

constante da crítica e a submissão constante à prova dos nossos conhecimentos e 

aproximações da “verdade”, modificando conceitos deficientes (RICO, 1988).  

O filósofo Gaston Bachelard apresenta sua produção intelectual em duas 

vertentes: a epistemológica e a poética. A primeira referia-se a análise da 

constituição e evolução da razão científica, conhecida como a do “homem diurno”, 

caracterizada como histórica, racionalista e descontinuísta. A segunda, a poética, 

explorava o imaginário, criação artística e a literária, conhecida como “homem 

noturno”.  

Nesse estudo, iremos nos deter na reflexão da epistemologia bachelardiana 

marcada pela perspectiva descontinuísta, evidenciada no que ele chama de 

“obstáculo epistemológico”. Para esse pensador, o conhecimento não parte de uma 

convicção primeira e sim pela troca de argumentos, negação e retificação de um 

saber a priori. Além disso, o autor considera o erro como parte essencial para o 
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avanço do conhecimento, pois não é de “admirar que o primeiro conhecimento 

objetivo seja um primeiro erro” (BACHELARD, 1996, p. 68).  

Ele esboça que não só os erros poderiam tornar-se úteis, mas também 

necessários no processo de ensino e aprendizagem, distinguindo os erros que não 

são mais que “distração de um espírito cansado” do “erro positivo”, ou seja, o erro 

sendo útil para quem ensina e quem aprende determinado conteúdo, “destruindo 

conhecimentos mal feitos, superando aquilo, que no próprio espírito, tornou-se 

obstáculo à sua espiritualização” (BACHELARD, 1996, p. 18).  

Para esse pensador, o “obstáculo epistemológico” revela a explicação para a 

manifestação inevitável do erro em suas sucessivas tipificações e caracterizações 

que são, por sua vez, utilizadas como ponto chave para os estudos, sistematização, 

análises e explicações dos erros que se apresentam no pensamento científico. De 

acordo com Rico (1995), para Bachelard “o conhecimento do real é uma luz que 

sempre projeta uma sombra; jamais é imediata e plena. Voltando a um passado de 

erros se encontra a verdade” (RICO, 1995, p. 90).  

Bachelard não considera o erro como negativo, mas como “mola propulsora” 

no processo de ensino e aprendizagem que leva o educando a criar ideias novas. A 

partir de uma análise de erros é possível conseguir reestruturar o conhecimento e 

superar os obstáculos epistemológicos.  

Nesse sentido, quando se observa o conhecimento prévio do aluno, 

reconhece-se os conhecimentos mal adquiridos por eles através de seus erros, os 

quais devem ser superados. Os obstáculos epistemológicos, nesses casos, podem 

ser estudados para o desenvolvimento do pensamento científico e para a prática da 

educação. Bachelard chama esse tipo de conhecimento de “geral”, caracterizado por 

conceitos gerais, que não possuem condições necessárias e suficientes para o 

entendimento. Sobre isso, este pensador afirma que “o conhecimento geral é quase 

totalmente conhecimento vago” (BACHELARD, 1996, p. 90).  

De acordo com esse autor, configura-se um obstáculo epistemológico a 

primeira experiência. Esta é uma crítica ao empirismo6 de Francis Bacon (1561-

1626) evidente na fala de que é um: “[...] erro grave pensar que o conhecimento 

empírico pode ficar no plano do conhecimento meramente assertivo, limitando-se à 

simples afirmação dos fatos” (BACHELARD, 1996, p. 56).  

                                            
6
 Para Bacon (1561 - 1626), o empirismo consiste em uma corrente filosófica que indica que todo 

conhecimento é um fruto da experiência. 
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Podemos apresentar que a primeira experiência é o que existe em nós, 

nossas próprias razões, paixões e desejos inconscientes. Sob essa ótica, a ciência 

impõe uma crítica à essa experiência inicial, onde teremos erros implícitos, uma vez 

que a crítica ainda não tenha se apresentado diante da teoria. Portanto, não é 

possível obter um conhecimento seguro e/ou um apoio seguro para a construção de 

um conhecimento científico.  

O pensamento de Bachelard é visto como uma reflexão sobre a reflexão e a 

formação se dá quando há retificação do “saber anterior”. No século XX, inicia-se um 

pensamento científico contra as sensações, apenas constituindo-se numa teoria do 

objetivo contra o objeto, verificando de uma forma filosófica os erros que devem ser 

caracterizados e identificados para um melhor avanço científico. Sendo assim, se 

para esse filósofo a reflexão resistia ao primeiro reflexo, o pensamento científico 

moderno exige que se resista à primeira reflexão.  

Nesse sentido, com a reflexão sobre o aspecto positivo do erro, chegam-se 

às contribuições pedagógicas de Bachelard. Em um processo de educação humana, 

para ele “a razão não é uma tradição” e sim uma atividade que está sempre se 

renovando e retificando. A formação se dá quando existe a negação das “verdades” 

pré-existentes na memória e estas se renovam por novas ideias em um processo de 

retificação do saber, na formação do homem através da relação dialógica 

docente/discente (BARBOSA, BULCÃO, 2004).  

Na perspectiva filosófica de Bertrand Russell, a matemática pode reduzir-se 

à lógica, ou seja, a teoria logicista que é dividida em duas clássicas proposições: a) 

todo conceito matemático pode ser definido em termos de conceitos lógicos e; b) os 

enunciados matemáticos verdadeiros podem ser demonstrados a partir de princípios 

lógicos. As ideias desse filósofo foram influenciadas pelas ideias de Platão (428 – 

348 a.C.). É possível inferir isso a partir de sua afirmação de que quando se 

interessou pela filosofia esperava encontrar alguma satisfação que compensasse o 

seu desejo frustrado por uma religião. No entanto, durante algum tempo, encontrou 

uma espécie de frio conforto no mundo eterno das ideias de Platão (RUSSELL, 

1958). 

Em outra obra, esse autor reafirma sua visão platonista ao afirmar que:  

 

Vim a pensar na matemática não primariamente como uma 
ferramenta para se compreender e manipular o mundo dos sentidos, 
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mas como um edifício abstrato que subsistia num céu platônico e que 
só chegava ao mundo dos sentidos numa forma impura e degradada. 
Meu ponto de vista geral, nos primeiros anos dêste século, era 
profundamente ascético. Desgostava-me o mundo real e eu 
procurava refúgio num mundo sem tempo, sem mudanças, 
decadência ou o fogo fátuo do progresso (RUSSELL, 1959, p. 186-
187). 

 

Russell (1959) ao abordar o assunto “Erros” traça primeiro o que se entende 

por conhecimento, em um primeiro momento e explica: 

 

A primeira vista poderíamos imaginar que o conhecimento poderia 
ser definido como “crença verdadeira”. Quando o que acreditamos é 
verdadeiro, podemos supor que alcançamos um conhecimento 
daquilo que acreditamos. (RUSSELL, 1959, p. 103). 

 
 

Esse matemático explica que mesmo se a crença for verdadeira, não se 

pode afirmar que se chega ao conhecimento. Por isso explica que “o conhecimento 

é o que é validamente deduzido de premissas conhecidas” (RUSSELL, 1959, p. 

104). No campo do logicismo, deve-se verificar se as premissas são verdadeiras 

para depois chegar a uma definição da verdade, caso ela exista. Nesse caso, ele 

afirma que “Podemos dizer que a verdade é evidente, no primeiro e mais absoluto 

sentido, quando temos o conhecimento direto do fato que corresponde à verdade” 

(RUSSELL, 1959, p. 107).  

Porém, para Russell, o erro de raciocínio aparece quando a dificuldade de 

raciocinar for grande, não existindo a logicidade matemática. O autor explica que se 

é verdadeiro, é denominado de conhecimento, “uma vez que é intuitivo ou inferido 

(lógica ou psicologicamente) de conhecimentos intuitivos dos quais se segue 

logicamente. O que cremos firmemente, se não é verdadeiro, é denominado de erro” 

(RUSSELL, 1959, p. 109).  

Nesse sentido, se as premissas forem verdadeiras e a conclusão do 

problema for verdadeiro está logicamente correto, mas se não resulta em uma 

verdade é porque existe o erro na sentença. Esse filósofo acredita que a matemática 

é “a fonte principal da crença na verdade exata e eterna, bem como num mundo 

supersensível e inteligente” (RUSSELL, 1969, p. 51). Acredita também que os erros 

lógicos são: 
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[...] de maior importância prática do que muita gente crê, pois 
permitem àqueles que os cometem manter, por sua vez, uma opinião 
sobre qualquer tema que se discuta. Toda doutrina logicamente 
coerente é, com toda a certeza, contrária aos preconceitos correntes 
(RUSSELL, 1969, p. 109). 

 

Com esse pensamento, esse filósofo reafirma o pensamento lógico para 

proporcionar congruência nos argumentos e sendo útil para a descoberta de novos 

conhecimentos.  

A epistemologia do filósofo Imre Lakatos constitui-se em uma das mais 

importantes reflexões na filosofia das ciências desde o século XX. Pode-se verificar 

a partir de sua obra mais polêmica – Provas e Refutações – seu posicionamento 

contrário ao formalismo, apesar de ressalvar que não desafiará diretamente as 

posições últimas do dogmatismo matemático. Lakatos afirma: 

 

[...] a filosofia da matemática tem raízes muito profundas. É o último 
elo na longa corrente das filosofias dogmatistas da matemática. [...]. 
Os dogmáticos sustentam que - graças ao poder do intelecto ou dos 
sentidos, ou de ambos - podemos alcançar a verdade e saber que a 
alcançamos. (LAKATOS, 1978, p. 17). 

 
Para esse autor, em Matemática, Ciência e Epistemologia existem posturas 

dogmáticas, especialmente o que ele chama de regressão infinita e uma tentativa de 

estabelecer a verdade através de demonstrações que se apoiam em outras 

demonstrações, as quais, por sua vez, são ligadas e dependentes de um conjunto 

de proposições que são aceitas como verdadeiras. Este autor faz alguns 

questionamentos: pode-se afirmar que os axiomas estabelecem a verdade absoluta? 

De acordo com Lakatos, o conjunto de axiomas permanece sujeito a críticas, 

substituições e aos desafios porque se trata de um conjunto de crenças.  

Para Lakatos, uma determinada teoria é um sistema dedutivo que possui um 

conjunto de axiomas e termos primitivos e neste é adicionado um valor tido como 

verdadeiro que se transmite a todo o sistema pelos “canais dedutivos de 

transmissão da verdade (as demonstrações)” (CURY,1994, p.59). A ciência não se 

tem moldado a este ideal porque as teorias científicas estão organizadas de forma 

que a adição de verdade não se dá nesses termos e sim na própria base, em um 

conjunto especial de termos perfeitamente conhecidos: 
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Mas a verdade não flui para cima. O fluxo lógico importante em tais 
teorias quase-empíricas não é a transmissão da verdade, mas a 
retransmissão da falsidade- desde os teoremas especiais localizados 
na base ('enunciados básicos'), para cima, até o conjunto de 
axiomas.(LAKATOS, 1981, p.48). 

 

Nesse seguimento, emerge o que é chamado de “cinturão protetor”, sobre 

cuja base, afirma Lakatos, “se estabelecem as condições iniciais” (LAKATOS, 1979, 

p. 230). Este cinturão é constituído de hipóteses e teorias que auxiliam para 

melhorar o que é conhecido como “anomalias”. Essas anomalias, constituídas 

também por erros, levaram a modificações no cinturão protetor, dessa forma 

corroborando para uma melhor investigação da pesquisa.  

Esse filósofo direciona a chamada “heurística positiva” que orienta as 

modificações errôneas (alguma anomalia), para superar a heurística positiva que: 

 

[...] consiste num conjunto parcialmente articulado de sugestões ou 
palpites sobre como mudar e desenvolver as variantes refutáveis do 
programa de pesquisa, e sobre como modificar e sofisticar o cinto de 
proteção refutável. (LAKATOS, 1979, p. 165). 

 

O desenvolvimento de um programa de pesquisa, no caso de Lakatos, 

verifica-se a possibilidade através da heurística positiva, de impedir a propagação de 

erros, já que pode ser modificado, desde quando encontrado os erros que impedem 

a propagação do conhecimento e indica caminhos para os cientistas possam 

explicar e transformar esses erros em corroborações, protegendo o que ele 

chamava de “núcleo firme” 7. 

 

2.4 Tipologias de erros na Educação Matemática 

 

Os estudos dos erros para uma melhor aprendizagem de matemática 

direcionado a partir de detectar, categorizar, tipificar e planejar um melhor 

procedimento de ensino aprendizagem estão centrados em quatro linhas de 

investigações:  

                                            
7
 Conjunto de hipóteses ou teoria irrefutável por decisão dos cientistas. 
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1. Estudos sobre análises, causas, elementos, taxonomias de 
classificação dos erros; 
2. Tratamento curricular dos erros; 
3. Formação de professores para capacitar em detectar, analisar, 
tipificar, interpretar e resolver os erros de seus alunos; 
4. Investigações psicométricas envolvendo técnicas estatísticas, 
como constatações de hipóteses, para analise de erros.  

(RICO, 1995, p. 100) 

 
  

 
Nessa perspectiva, esse autor considera as propostas na tipificação e 

caracterização dos erros na aprendizagem matemática proposta por Radatz (1979, 

p. 171), o Quadro III descreve a tipologia de erros: 

 

Quadro III - Tipologias, descrições e exemplos em relação aos erros, de acordo, com Radatz (1979) 

Tipo de erro Descrição Exemplo 

1. Associados a 

Linguagem. 

Erros derivados do mal uso 

dos símbolos e termos 

matemáticos, devido a falta de 

compreensão semântica da 

linguagem matemática. 

Se “x” corresponde a idade de 

Maria e “y” a idade de Juan, qual 

é a expressão matemática 

correspondente a frase: “Maria 

tem o dobro da idade de Juan” 

2x=y 

 

2. Associados às 

dificuldades na 

obtenção de 

informações 

espaciais. 

 

Erros na produção de 

representações de imagens do 

espaço inadequadas às 

situações matemáticas. 

 

  

O triângulo do lado esquerdo é 

identificado pelos estudantes 

como um triângulo retângulo, no 

entanto, a sua rotação, como no 

exemplo à direita leva a que não 

seja identificado como tal. 

3 Associados à 

aprendizagem 

deficiente de 

fatos, 

habilidades e 

conceitos 

prévios. 

 

Erros causados por 

deficiências nos conceitos, 

conteúdos e procedimentos 

para a execução de uma 

tarefa matemática. Essas 

deficiências incluem a 

ignorância de algoritmos, 

conhecimento inadequado de 

Identificação do intervalo contínuo 

de números reais [-2, 3] com um 

conjunto discreto {- 2, -1, 0, 1, 2}. 
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fatos básicos, procedimentos 

incorretos na aplicação de 

técnicas e domínio insuficiente 

de símbolos e conceitos 

necessários. 

4 Associações 

erradas ou rigidez 

do pensamento: 

 

São erros que geralmente são 

causados pela incapacidade 

do pensamento para ser 

flexível, ou seja, para se 

adaptar a novas situações. 

Segue os exemplos abaixo, de 

acordo com cada situação: 

 

4.1 Por preservação; 

 

Predominam os elementos 

singulares do problema. 

 

Demonstrar uma propriedade 

sobre triângulos de forma geral. 

Usando o triângulo retângulo 

(caso particular). 

4.2 De associação; 

 

Raciocínios ou associações 

incorretas entre elementos 

singulares. 

Por exemplo: 

√     = √  + √   = 7 

 

4.3 De interferência; 

 

Quando os conceitos e 

operações interferem uns com 

os outros. 

 

Multiplicando dois números 

negativos (- * - = +) interfere 

resolução subtração: - 3 -5 = 8. 

4.4 De assimilação. 

 

Quando a informação é mal 

processada devido a falhas de 

percepção. 

 

2x – x = 2. 

5 Associados a 

aplicação de regras ou 

estratégias irrelevantes. 

 

Erros produzidos quando as 

regras ou estratégias 

semelhantes em diferentes 

conteúdos. O raciocínio por 

analogia, sabemos que nem 

sempre funciona em 

matemática. 

Os cálculos das raízes de: 

        , cujos resultados 

são: x1= 2 e x2= -3; enquanto o 

cálculo raízes de:        

   , conclui erroneamente o 

mesmo resultado, sendo que 

correspondem a x1 = 1 e x2 = -2. 

Fonte: Radatz, 1979. 

 
Mavshovitz-Hadar, Zaslavksy e Inbar (1987, p. 8-9) também adotaram a 

tipologia clássica de Radatz (1979) e elaboraram uma base empírica dos erros 

encontrados em matemática do ensino médio, descrita em seis categorias de acordo 

com o Quadro IV.  
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Quadro IV – Base empírica da categoria de erros, de acordo com Mavshovitz-Hadar, Zaslavksy e 
Inbar (1987) 

Categoria do Erro Descrição 

Dados mal utilizados São erros produzidos por alguma 
discrepância entre os dados de uma questão 
e o tratamento dado pelo aluno, quando é 
encontrado dado estranho desnecessário 
para a solução. 

Interpretação incorreta da linguagem São erros devidos a interpretação incorreta 

dos textos matemáticos escritos em 

linguagem simbólica para outra linguagem 

distinta. Pode ser interpretações incorretas 

dos gráficos ou de termos matemáticos. 

Inferências logicamente inválidas São erros gerados por um enunciado que 

conduz ao erro, a um antecedente, ou seja, 

decorre necessariamente da utilização dos 

quantificadores realizando saltos 

injustificados em suas inferências lógicas. 

Teoremas e definições deformados São aqueles erros formados a partir de um 

conceito, regra ou definição modificada. 

A falta de verificação na solução São erros apresentados no percurso de 

procedimento matemático na realização da 

questão, o realizador faz as etapas da 

atividade pensando está correto, porém, o 

resultado final aponta a não solução da 

questão. 

Erros técnicos São erros que ocorrem nos cálculos, ao 

utilizar dados de uma tabela, manipulação de 

símbolos algébricos e outros da execução de 

algoritmos básicos. 

Fonte: Mavshovitz-Hadar, Zaslavksy e Inbar, 1987. 

 

Essas importantes categorias servem para desempenhar um papel 

fundamental na investigação educativa, podendo fornecer fatos, dados, dentre 

outros aspectos e preparar o caminho para o estudo de novas teorias ou novas 

pesquisas. 
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2.5 Dificuldades de aprendizagem: diferentes perspectivas 

 

A dificuldade de aprendizagem está inserida em uma relação dialética de 

“essência-fenômeno”, determinada como uma hipótese explicativa e compreendida 

como a “que leva ao erro” (NÚÑEZ, RAMALHO, 2012).  

Marx (1974) ressalta que “toda ciência seria supérflua se houvesse 

coincidência imediata entre a aparência e a essência das coisas” (MARX, 1974, 

p.939). Por esse esclarecimento notamos que uma mera aproximação de um 

estudioso ou pesquisador com seu objeto de estudo bastaria para solução do 

problema. De acordo com essa declaração, a construção do conhecimento deverá 

ser a negação da aparência (fenômeno). Dessa forma, temos que o fenômeno é a 

forma como um processo apresenta-se aos sentidos humanos, é a “imediaticidade” 

(MARX, 1974).   

De acordo com Lessa (2008, p. 189), podemos observar a concepção de 

essência dizendo que: 

 

[...] é a concepção dualista/transcendental de que teríamos um 
“verdadeiro ser”, que corresponderia à essência, à eternidade, ao 
fixo; e um ser menor, ou uma manifestação “corrompida” do ser, que 
seria a esfera do efêmero, do histórico, do processual. 

 

 Dessa forma, distingue-se bem essência do fenômeno, tornando o 

fenômeno um reflexo da essência. Ambos andam juntos, reais e partícipes da 

realidade humana. Hegel explica que a essência “se identifica com ela mesma” 

(HEGEL, 1956, p. 225). Para este autor, a essência é a matéria e o fenômeno a 

manifestação dessa matéria. Para Kempa (1991), ela acorre quando um aluno falha 

em compreender um conceito ou uma ideia como resultado, produzindo os seguintes 

fatores: 

 
a) a natureza do sistema de ideias/conhecimentos que os estudantes 
já possuem ou a inadequação de tais conhecimentos em relação ao 
conceito a ser adquirido; 

 b) a demanda ou complexidade da tarefa de aprendizagem em 
termos do processamento da informação, comparada com a 
capacidade do estudante de lidar com informações;  

c) problemas de comunicação emergentes do uso da linguagem, 
como o uso de termos técnicos ou de termos gerais com significados 
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especializados pela especificidade do contexto ou pela complexidade 
da estrutura ou da sintaxe da sentença utilizada pelo professor;  

d) uma incompatibilidade entre a abordagem educativa utilizada pelo 
professor e a forma de aprendizagem (estilo de aprendizagem) de 
preferência do estudante. 

 (KEMPA, 1991, p.120, tradução nossa) 

 

Por isso, no processo de ensino e aprendizagem da matemática, o docente 

deverá ser sensível às ideias prévias de estudantes e usar as técnicas didáticas 

pedagógicas de contradição dialética8 para alcançar o progresso na construção do 

conhecimento, estando atento a complexidade das atividades que serão 

desenvolvidas pelos discentes, além disso, ao utilizar a linguagem inerente a 

matemática, deve-se decodificá-la para os alunos compreenderem, mostra-la 

compatível ao nível de cognição deles. 

Sanchez (2004, p. 15 - 16), define as dificuldades de aprendizagem como: 

 

Um funcionamento substancialmente abaixo do esperado [...] algo 
heterogêneo, supõe problemas significativos na conquista das 
habilidades da leitura, de escrita e/ou matemática, que se acredita 
ser intrínsecas ao indivíduo, é possível encontrar superposição com 
outros problemas que não se devem a influências extrínsecas. 
(SANCHEZ, 2004, p. 16). 

 

Esse autor ainda acrescenta os seguintes aspectos no contexto da 

dificuldade de aprendizagem. Em relação ao desenvolvimento cognitivo e à 

construção da experiência matemática; na resolução de problemas, que implica na 

compreensão e habilidade para raciocinar matematicamente; crenças, atitudes e 

fatores emocionais acerca da matemática relativas à própria complexidade da 

matemática; atrasos cognitivos e dificuldades originadas a partir de ensinos 

inadequados. (SANCHEZ, 2004). 

Com isso, se tem a importância de identificar os erros que os alunos 

cometem durante o processo de ensino e aprendizagem e, no nosso estudo, 

aqueles que os candidatos cometem nas provas do ENEM (2013 – 2016), 

                                            
8
 “contradição em Hegel é um conceito que inclui a oposição de dois contrários, sua determinação 

mútua, sua diferença e, finalmente, sua identidade dialética” (LIMA, 1996, p. 15). 
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determinar suas causas e organizar o ensino tendo em conta essas informações; 

contexto inclusor para uma boa aprendizagem.  

 

2.5.1 Dificuldades de aprendizagem em matemática de acordo com Martin Socas e 

Puchulu 

 

Para Socas, as principais dificuldades na aprendizagem matemática são “[...] 

encontradas no processo de ensino e aprendizagem da matemática e são de 

naturezas diferentes e podem ser abordadas, a partir de diferentes perspectivas” 

(SOCAS, 1997, p. 127). São elas: 

 

 Dificuldades associadas com a complexidade de objetos 
matemáticos; 

 Dificuldades associadas com os processos de pensamento 
matemático; 

 Dificuldades associadas com o processo de ensino da 
matemática; 

 Dificuldades associadas com o desenvolvimento cognitivo dos 
alunos; 

 Dificuldades associadas com atitudes afetivas e emocionais. 
(SOCAS, 1997, P. 126). 

 

As dificuldades relacionadas com a complexidade de objetos, relacionam 

com a linguagem da matemática é precisa porque está sujeita a regras específicas 

do campo matemático e não comunica o seu significado somente para uma 

interpretação exata do uso de seus sinais. Na linguagem comum9, dentro do 

contexto matemático, é um conflito de precisão porque a comunicação de objetos 

matemáticos10 (números, funções, linguagem algébrica dentre outros), 

principalmente na escrita, é feita através de sinais matemáticos com a ajuda da 

linguagem comum, no qual favorece a interpretação destes sinais. Evidencia-se, 

dessa forma, conflitos associados ao entendimento e comunicação dos objetos 

matemáticos.  

                                            
9
 Oliveira (2015, p. 131) utilizada e associada a interpretar o problema. Fonseca e Cardoso (2005, p. 

64) dificuldades nessa linguagem em ler e compreender os textos, associada à língua portuguesa. 
10

 Davis e Hersh (1985, p. 359) são reais, independentes de nosso conhecimento sobre eles. 
Conjuntos, variedade de dimensão finita e infinita, curvas que enche o espaço.  
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A língua comum pode ser usada para comunicar um significado, embora 

este esteja equivocado morfossintático11 como, por exemplo, com quebra as regras 

gramaticais ou de ortografia. O significado pode ser comunicado por alusão ou 

associação de acordo com Abrate, Pochulu e Vargas (2006).  

Para Socas (1997), a semântica implícita causa confusão devido aos 

diferentes sentidos no vocábulo matemático de algumas palavras, tais como: raiz, 

potência, matriz, primo, fator, dentre outras. O autor também sinaliza para a 

existência de palavras usadas em contextos que podem causar confusão conceitual 

e provavelmente poderia ser evitado, principalmente quando conotações de 

linguagem cotidiana são usadas para chamar a atenção para um sinal. Nessas 

circunstâncias Socas (1997) acrescenta que: 

 

Pode esconder seu significado em vez de destacar o conceito 
subjacente; por exemplo, "adicionar um zero" sobre a multiplicação 
por 10, "a redução de uma fração” ou "reduzir a expressão algébrica" 
a uma simplificação tornando-a menor, identificar uma letra com um 
significado algébrico como uma determinada "fruta" (3x + 2y, igual a 
três peras mais duas maças). (SOCAS, 1997, p. 126, tradução 
nossa). 

 
Por esse motivo, palavras que possuem igual significado na linguagem 

matemática e na linguagem comum, muitas vezes, causam confusão de 

interpretação matemática, podendo levar o educando ao erro. Nesse aspecto, Socas 

(1997) explica que “estas dificuldades pertencem a outro domínio da linguagem 

matemática é a pragmática e refere-se ao estudo da sensação de que o discurso 

proferido dependendo do contexto em que se afirma” (SOCAS,1997, p. 127). 

Portanto, essas palavras devem ser bem empregadas dentro do contexto da 

aplicação matemática. 

Socas (1997) acrescenta que outros aspectos da linguagem da matemática 

se diferem de linguagem comum quando se referem a linguagem com sinais, 

produzindo confusão para muitos estudantes, por exemplo: em sintaxe, “regras 

formais das operações”; regra de sinais (multiplicação e divisão) podem ser mal 

entendidas e desenvolvidas para as aplicações de domínio original. Isto pertence ao 

que chamamos a natureza abstrata de conceitos matemáticos.  

                                            
11 Que é relativo à classe morfológica das palavras e à sua função na frase. 

 



75 
 
 

Assim, os objetos da Matemática têm dupla natureza: uma de caráter 

operacional – “dinâmica”, no qual os objetos são vistos como processos e; outra 

conceitual – “estática”, quando trata os objetos como conceitos. A linguagem 

matemática é caracterizada em dois níveis distintos: o nível “semântico”, em que os 

signos são dados com um significado claro e preciso e; o nível “sintático”, onde os 

signos podem ser operados a partir de regras que não têm relação direta com algum 

significado. Essas características configuram a natureza abstrata e complexa dos 

objetos matemáticos (SOCAS, 1997).  

Nesse sentido, as dificuldades associadas à complexidade dos objetos 

matemáticos dizem respeito a dois procedimentos: o primeiro, de caráter dinâmico e 

procedimental onde os objetos são vistos no procedimento matemático, como a 

utilização dos signos, dentro da linguagem matemática. O segundo, diz respeito ao 

caráter conceitual, em que os objetos são vistos como uma unidade conceitual.  

Com relação ao pensamento matemático, podemos entender que é aquele 

que consiste numa grande série de processos que interagem entre si. Sobre isso 

podemos citar: os processos de representar, visualizar, generalizar ou ainda outros, 

tais como, classificar, conjecturar, induzir, analisar, sintetizar, abstrair ou formalizar 

(DREYFUS, 1991). De acordo com Tall (2002), é o pensamento que se estrutura 

cognitivamente das atividades matemáticas, para construir novas ideias a partir das 

demonstrações de teoremas apresentados.  

Nesse sentido, os estudantes ao utilizar o pensar matemático usam tanto os 

pensamentos elementares como os pensamentos avançados para compreender os 

objetos estudados. Como afirma Tall (2002): 

 

A passagem do pensamento matemático elementar para o 
pensamento matemático avançado envolve o desenvolvimento, que 
vai da descrição à definição, do convencimento à prova de uma 
maneira lógica baseada em definições. [...] Este desenvolvimento se 
dá da coerência da matemática elementar para a consequência da 
matemática avançada de uma maneira baseada em entidades 
abstratas as quais devem ser construídas por meio de deduções de 
definições formais.  

 

Na verdade, as dificuldades associadas ao pensamento matemático se dão 

justamente pelas rupturas nas relações dos conteúdos matemáticos, o aspecto 

dedutivo formal. Essas dificuldades são demonstradas na natureza lógica da própria 
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Matemática e suas rupturas podem ocorrer em relação aos modos do pensamento 

matemático. Por isso, pode ser considerada uma das principais dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem desse campo do conhecimento.  

Em alguns programas de matemática o abandono de manifestações formais 

foi estimulado como adequada, mas isso não inclui o abandono do pensamento 

lógico, pois este deve estar presente em toda atividade matemática (SOCAS, 1997).  

Nessa perspectiva, o abandono das demonstrações mais formais da 

matemática pura em alguns currículos de Matemática não implica em abandonar a 

argumentação, pois esta é a capacidade de compreensão do objeto matemático 

estudado. Como argumentam Abrate, Pochulu e Vargas (2006): 

 

Abandonando certas provas formais em favor de uma aplicação mais 
instrumental de regras matemáticas, não deverá implicar de forma 
alguma o abandono do pensamento lógico, como este é um nível alto 
de habilidade que é necessário para atingir certos níveis de 
competência matemática. 

 

 

Esses autores preocupam-se em evidenciar o logicismo matemático, uma 

vez que este é fundamental no pensamento lógico matemático, uma habilidade 

importante para o “fazer matemático”.  

Devido a isso, promover a capacidade de argumentar logicamente não deve 

ser contra os métodos intuitivos para estimativa, podem ser dados exemplos e 

contraexemplos que permitam a obtenção de resultados e métodos corretos, mas 

essa capacidade se desenvolve com a prática de métodos informais. No entanto, 

seria contra a intenção ingênua dos métodos de rotina de palpites aleatórios, etc., 

pois: 

 

Em geral, a "lógica" da matemática escolar muitas vezes depende da 
situação em que o aluno está. Já mencionamos como um domínio 
pragmático da linguagem, onde o sentido da palavra depende do 
contexto em que é declarada; em um sentido mais geral, podemos 
falar sobre a influência do social sobre lógica. (SOCAS, 1997, p.131). 

 

Podemos citar ainda que uma dessas dificuldades associadas ao processo 

do pensamento matemático é a de não seguir um argumento lógico. Por esse 
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motivo, deve-se estimular a questionar os métodos intuitivos matemáticos, para que 

estes sejam capazes de desenvolver o pensamento lógico matemático.  

Portanto, para diminuir as dificuldades dos discentes na aprendizagem da 

matemática torna-se necessário promover o pensamento lógico de Matemática e 

interligar esta lógica interna da matemática com o contexto em que está inserido o 

estudante.  

Na aprendizagem matemática, as dificuldades que estão associadas aos 

processos de ensino possuem procedências distintas: instituição escolar, o currículo 

de matemática e os métodos de ensino. Nesse sentido, Socas (1997) argumenta 

que: 

 

A instituição escolar deve proporcionar uma organização escolar que 
venha a reduzir as dificuldades de aprendizagem dependendo das 
matérias curriculares, dos recursos e da maneira de ensinar [...] o 
currículo de matemática deve considerar: as habilidades necessárias 
para o desenvolvimento das capacidades matemáticas que definem 
a competência de um aluno em matemática; a necessidade de 
conteúdos anteriores, o nível de abstração e a natureza lógica da 
matemática escolar [...] os métodos de ensino devem estar tanto aos 
elementos organizacionais da instituição escolar como a organização 
curricular. (SOCAS, 1997, p. 11). 

 

Abrate, Pochulu e Vargas (2006) explicam que essas dificuldades são 

inerentes a escola, ao currículo de matemática e as metodologias de ensino. O 

currículo escolar deverá promover a organização de disciplinas que busquem reduzir 

as dificuldades de aprendizagem no campo matemático proporcionando materiais 

curriculares adequados, recursos e métodos de ensino. Essa organização, tanto no 

tempo como no espaço não deve afetar as turmas homogêneas e/ou heterogêneas 

de acordo com suas habilidades em relação aos elementos da matemática.  

A organização curricular em matemática pode gerar diferentes dificuldades 

em sua aprendizagem, por isso devemos levar em consideração quatro elementos 

básicos a serem considerados: as habilidades necessárias para desenvolver as 

capacidades matemáticas que definem a competência do educando nessa 

disciplina; a necessidade de conhecimentos anteriores; o nível de abstração 

necessária e a natureza lógica para aprender matemática escolar (SOCAS, 1997). 

Nesse sentido, Abrate, Pochulu e Vargas (2006) afirmam que: 
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Os métodos de ensino devem estar ligados a ambos os elementos 
organizacionais da escola, como uma organização curricular. Há 
vários aspectos a considerar, como a linguagem, que devem ser 
adaptadas às capacidades e conhecimentos dos alunos; sequência 
de unidades de aprendizagem devem ser adaptadas à lógica interna 
da matemática; o respeito aos indivíduos que têm a ver com os 
ritmos dos trabalhos da turma; recursos e uma representação 
adequada. (ABRATE, POCHULU, VARGAS, 2006, p. 33, tradução 
nossa). 

 
 

Socas (1997) aponta que há diferentes teorias que explicam a natureza dos 

processos de aprendizagem e do desenvolvimento intelectual de cada um, mas 

poucas delas estão voltadas para a Matemática. Além disso, afirma que é preciso ter 

o cuidado da importância da organização curricular para promover um processo de 

ensino e aprendizagem adequado para os alunos.  

A respeito das dificuldades associadas ao desenvolvimento intelectual da 

aprendizagem pode-se apontar para a possibilidade de conhecer o nível de 

dificuldade e avaliar se as respostas dos estudantes, relativas às 

questões/perguntas realizadas, são as por eles esperadas.  

Os estágios do desenvolvimento cognitivo representado por cada aluno têm 

formas específicas de raciocínio a respeito das atividades em matemática. Observa-

se que os alunos são capazes de realizar estas atividades fornecendo informações 

valiosas para os docentes na elaboração de materiais de ensino (SOCAS, 1997).  

No entanto, existem diferentes teorias do desenvolvimento cognitivo que, por 

várias razões, não tiveram um efeito claro e direto sobre a matemática na sala de 

aula. Talvez porque poucas dessas teorias têm pesquisado especificamente com o 

processo de ensino em matemática. Abrate, Pochulu e Vargas (2006) apontam que 

podem ser consideradas diferentes abordagens: “uma abordagem hierárquica à 

aprendizagem, evolutiva, estruturalista, construtivista e foco no processamento de 

informação, entre muitos outros” (ABRATE, POCHULU, VARGAS, 2006, p. 34, 

tradução nossa).  

Para entender as dificuldades associadas aos processos de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos faz-se necessário conhecer os estágios do 

desenvolvimento intelectual representados por cada uma das características de 

pensamento e pelas tarefas específicas em Matemática que os alunos desenvolvem. 

Isso pode constituir uma informação valiosa para que os professores possam 

desenvolver uma ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem.  
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Nessa tipologia de dificuldades percebe-se os sentimentos internos dos 

estudantes que são notados diante da matemática escolar. Pode-se observar que 

até mesmo alunos mais qualificados possuem esse tipo de dificuldade. Abrate, 

Pochulu e Vargas (2006) argumentam que “a natureza hierárquica do conhecimento 

matemático, a atitude dos professores, estilos de ensino e atitudes e as crenças em 

relação matemática que eles são transmitidos” (ABRATE, POCHULU, VARGAS, 

2006, p. 34, tradução nossa) e influenciam a aquisição dessas dificuldades.  

Na verdade, as dificuldades associadas às atitudes afetivas e emocionais 

para a Matemática se relacionam com os sentimentos de tensão e medo dos alunos, 

são dificuldades relacionadas com atitudes negativas e emocionais da Matemática 

que estão associadas à ansiedade e ao medo. Além disso, os pais contribuem com 

essas situações ao afirmarem que a matemática é: “fixa, imutável, externa, 

intratável, irreal; abstrata e sem relação com a realidade; um mistério acessível a 

poucos; um conjunto de regras e fatos para ser lembrado; uma afronta ao senso 

comum em algumas das coisas que ela diz e puro cálculo” (BUXTON, 1981, p. 123, 

tradução nossa).  

Nesse sentido, acrescentamos também que esta perspectiva externa da 

matemática é tratada como realizar uma aventura arriscada que um a enfrenta com 

poucas ferramentas. Nessa situação, é lógico que a ansiedade e o medo apareçam 

porque a ansiedade para concluir determinadas atividades, o medo de fracassar no 

percurso educacional, o erro, dentre outros, tendem a dar origem a bloqueios 

emocionais que irão afetar o desenvolvimento na aprendizagem matemática dos 

alunos (SOCAS, 1997). 

 

2.5.2 Dificuldades de aprendizagem em matemática de acordo com Helena Cury 

 

Cury (1988) sinaliza quatro dificuldades de aprendizagem como a causa de 

erros em matemática, são elas: 

 

a) Dificuldades na Linguagem Matemática; 
b) Dificuldades na Intuição Matemática; 
c) Dificuldades na utilização de Conceitos; 
d) Dificuldades na utilização de Teoremas. 
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Na linguagem matemática, a pesquisadora argumenta o “mau uso dos 

símbolos e convenções da linguagem escrita” e o uso inadequado da linguagem 

abstrata da matemática “por falta de clareza e precisão” do educando que poderá 

conduzi-lo ao erro. Essa linguagem engloba:  

[...] o vocabulário que indica os entes, os símbolos que representam 
em entes e as operações entre eles, os significados atribuídos às 
sentenças matemáticas e as convenções que são utilizadas para 
escrever um texto matemático ou para representar relações em uma 
figura. (CURY, 1988, p. 89). 

 
 

Por isso, faz-se necessário a aquisição dos entes matemáticos na 

construção de uma aprendizagem sólida, além de fugir de alguns modelos 

tradicionais dos livros-texto como aponta D’Ambrosio: 

 

Muito frequentemente, nos livros texto para 1º grau, solicitavam às 
crianças fazer exatamente o que estava feito no problema modelo. 
Isto, sem dúvida, limita o significado da compreensão e do 
pensamento. Esta prática leva as crianças a acreditarem que 
Matemática é, exclusivamente, manipulação de símbolos. 
(D’AMBROSIO, 1987, p.192). 

 

Nessa direção, Cury coloca que: 

 

Não se acostumando a criticar o conhecimento recebido, o aluno, as 
vezes, adquire uma ideia errada e aquilo passa a ter a mesma 
autoridade que, colocou no professor ou no livro; ele não pára, não 
reflete sobre a existência de “ruídos” na comunicação e, mesmo 
relendo a definição correta em um livro, conserva a anterior, pois não 
pensou sobre ela, recebeu-a pronta. (CURY, 1988, p. 91). 

 

 

Cury (1988) observa a falta de reflexão do educando em relação ao 

conhecimento adquirido e mesmo que faça uma releitura continuará com o 

pensamento anterior, ou seja, conservará a mesma dificuldade na linguagem. 

Problemas que são advindos precipitadamente de “termos e símbolos” da reforma 

da matemática moderna e de receber prontamente conteúdos sem participar 

ativamente no processo de ensino e aprendizagem. 
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Na intuição matemática o educando deve perceber intuitivamente o objeto 

matemático, se apropriar aos poucos dentro de uma perspectiva coerente de padrão 

matemático. Cury (1988)explica que: 

 

Na construção do saber matemático, antes de demonstrar uma 
proposição, o matemático percebe-a intuitivamente. Mesmo que, de 
início, ele não tenha ideia de como demonstrá-la, sua mente vai ao 
poucos rearranjando detalhes, em um padrão coerente. (CURY, 
1988, p. 89). 

 

A proposição matemática que deverá ser demonstrada, primeiro deve ser 

intuitivamente abstraída desde sua formação para depois ser demonstrada quando 

estabelecer um padrão harmonioso. Goodman ressalta que “[...] a intuição 

matemática é um caso especial da habilidade geral do homem em reconhecer 

padrões ou, mais especificamente, de sintetizar estruturas complexas” (GOODMAN, 

1979, p.547).  

Nesse reconhecimento, o indivíduo vai direto a estrutura complexa para 

garantir o conhecimento matemático. Sobre essa intuição, Bruner (1968) justifica 

que “implica o ato de captar o sentido, o alcance ou a estrutura de um problema ou 

situação, sem dependência explícita do aparato analítico do ofício de quem a faz” 

(BRUNER, 1968, p. 55).  

Para Cury (1988) existe a diferença entre o pensamento intuitivo do 

analítico, esclarecendo suas abrangências: o primeiro, em relação às 

demonstrações é menos rigoroso, mais visual e destina-se a captar o todo; o 

segundo apresenta uma sequência de procedimento exigindo que exista a 

consciência do processamento das informações e operações envolvidas.  

Observa-se a diferença entre o intuitivo e o analítico, o primeiro no campo de 

captar os entes matemáticos como um todo e o segundo com consciência das 

informações e operações. Para a autora evitam-se os erros de acordo com esse tipo 

de dificuldade, com planejamento de estratégias para desenvolver a “abstração e 

generalização”. 

De acordo com a professora Cury, algumas atividades de observação, 

classificação e comparação aliadas a crítica e não apenas ao decorar de frases 

soltas deverá ajudar os educandos na construção do conhecimento. Para ela, as 
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definições ensinadas sem dá tempo de serem assimiladas pelos educandos poderá 

causar confusão. Esta autora explica: 

 

Quando simplesmente são apresentadas as definições de “estar 
entre” e de “ponto médio”, sem dar um tempo ao aluno para 
compará-las, criticá-las e testálas com vistas ao conhecimento exato 
do que significa uma e outra expressão, este aluno poderá confundi-
las posteriormente. (CURY, 1988, p. 97). 

 
 

Dessa forma, faz-se necessário que o docente elabore estratégias de ensino 

para que a aprendizagem não seja apenas um “produto pronto e acabado”.  

Na utilização de teoremas, o educando usa a tese como um dos elementos 

da hipótese no processo de dedução12. Cury considera que “não houve a 

compreensão da demonstração como uma sequência de passos logicamente 

justificáveis” (CURY, 1988, p.97). A autora afirma também que em alguns casos há 

confusão entre a conclusão com a validade do raciocínio, assim como omitir uma 

premissa ou assumir outra não existente no procedimento do cálculo.  

Essas dificuldades ocorrem quando, no processo de ensino e aprendizagem, 

só é ensinado demonstrações para decorar e não para descobrir outros padrões. 

Para sanar essa situação, Polya (1975) afirma que ”buscar conscientemente alguma 

ação apropriada para conseguir um propósito claramente concebido, mas não 

imediatamente alcançável” (POLYA, 1975, p.4).  

Cury acrescenta que: 

 

Por uma espécie de doutrinação sutil, costuma-se acreditar que a 
Matemática só é Matemática quando as verdades são demonstradas. 
”Torce-se o nariz” para a Matemática Aplicada, como se existisse 
uma oposição entre a Matemática Pura e a Aplicada, como se uma 
pudesse existir sem a outra, e privilegia-se o rigor e o formalismo em 
detrimento da intuição. (CURY, 1988, p. 101). 

 

Nesse momento, essa pesquisadora reafirma que deve haver a 

compreensão entre os teoremas e suas aplicações nas sequências, justificando-se 

cada procedimento matemático ensinado. 

 

2.5.3 Dificuldades de aprendizagem em matemática de acordo com Hendrik Radatz 

                                            
12

 Dedução é o método do geral para o particular. (TORRES, 2015, p. 66). 
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Radatz esboça as seguintes dificuldades de aprendizagem em matemática: 

 

a) Dificuldades na linguagem matemática; 
b) Dificuldades para obter informação espacial; 
c) Dificuldades devidas à aprendizagem deficiente de fatos; 
d) Dificuldades na rigidez de raciocínio; 
e) Dificuldades por aplicações de estratégias irrelevantes.  

(RADATZ, 1979, P. 163-169). 

Radatz (1979) considera um problema de tradução de uma língua para os 

conceitos matemáticos. Segundo esse autor a “incompreensão semântica” pode 

representar uma fonte de erros para o educando. Radatz explica que para aprender 

os conceitos matemáticos, símbolos e o vocabulário na resolução de problemas, os 

educandos devem compreender a semântica na tradução da “língua estrangeira” 

para a linguagem matemática, uma vez que muitas vezes essa tradução é uma fonte 

de erros (RADATZ, 1979).  

Por isso, ao efetuar a comunicação da linguagem usual para o simbolismo e 

a linguagem própria da matemática pode-se gerar uma dificuldade e ocorrer erros na 

passagem dessas linguagens.  

De acordo Radatz, na geometria os educandos não conseguem assimilar as 

informações para a execução de atividades espaciais. Na verdade, como argumenta 

esse pensador: 

 

Muitos erros matemáticos resultam de diferenças individuais 
substanciais em imagens espaciais de crianças e pensamento 
espacial e consequentes dificuldades que algumas crianças têm na 
obtenção de recursos visuais ou espaciais. (RADATZ, 1979, p. 165, 
tradução nossa). 

 

 

Nota-se que esse autor além de citar as diferenças individuais do 

pensamento de cada educando também relata as dificuldades de obtenção nos 

recursos “visuais ou espaciais” em uma situação problema envolvendo a geometria.  

Para a aprendizagem deficiente dos fatos, o pesquisador relata déficits de 

conteúdo e problemas específicos de conhecimentos para o bom desempenho da 

atividade matemática ao explicar que: 

 
Os déficits nos pré-requisitos básicos incluem a ignorância de 
algoritmos, domínio inadequado de fatos básicos, procedimentos 
incorretos na aplicação de técnicas matemáticas e conhecimento 
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insuficiente dos conceitos e símbolos necessários. (RADATZ, 1979, 
p. 166, tradução nossa). 

 

 

Radatz apresenta esses déficits como conhecimentos prévios cuja ausência 

provoca uma “grande variação” na aprendizagem dos alunos, refletindo nos erros 

cometidos nas atividades matemáticas.  

Apontamos agora para as dificuldades causadas por falta de flexibilidade do 

pensamento para adaptar-se a novas situações. Na verdade, estas dificuldades se 

tornaram de especial importância nos estudos do processo de solução de 

problemas, pois como explica Radatz: 

 

 

A flexibilidade inadequada na decodificação e codificação de novas 
informações geralmente significa que a experiência com problemas 
semelhantes levará à rigidez habitual do pensamento. Em tais casos, 
os alunos desenvolvem operações cognitivas e continuam a usá-los, 
mesmo que as condições fundamentais da tarefa matemática tenham 
mudado. Algum aspecto do conteúdo ou do processo de solução 
persiste na mente, inibindo o processamento de novas informações. 
(RADATZ, 1979, p. 167, tradução nossa). 

 
 

Nota-se que a realização de situações problemas semelhantes no processo 

de ensino e aprendizagem gera uma “rigidez habitual do pensamento”, podendo 

persistir na mente do educando provocando a inibição de novas referências.  

Radatz (1979), também sinaliza as dificuldades geradas a partir das 

aplicações de regras irrelevantes comprovadas e utilizadas como estratégias 

semelhantes em diferentes conteúdos. Este autor explica que: 

 

Os tópicos do uso de regras irrelevantes, o desenvolvimento de 
algoritmos incorretos e a aplicação de estratégias inadequadas na 
solução de tarefas e problemas matemáticos têm sido especialmente 
importantes na pesquisa soviética sobre a aprendizagem da 
matemática. Esse tipo de erro geralmente decorre de experiências na 
aplicação bem-sucedida de regras ou estratégias comparáveis em 
outras áreas de conteúdo. (RADATZ, 1979, p. 168, tradução nossa). 
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Dessa forma os educandos erram ao realizar atividades de vários conteúdos 

utilizando os mesmos procedimentos matemáticos que não são compatíveis, o que 

gera a irrelevância dessas aplicações, uma vez que cada conteúdo específico da 

matemática deverá ter estratégia compatível com o assunto ministrado.  

Rico (1995) e Borasi (1989) citam as mesmas situações pedagógicas de 

dificuldades de aprendizagem matemática de acordo com Radatz (1979): dificuldade 

na linguagem matemática; dificuldade para obter a informação espacial; 

aprendizagem deficiente em fatos, habilidades e conceitos anteriores; dificuldades 

devido a associações incorretas e rigidez do pensamento. 

 

2.5.4 Dificuldades de aprendizagem em matemática de acordo com Guy Brousseau 

 

As dificuldades apresentadas por Brousseau (1976) estão inseridas em 

quatro tópicos, dos quais surgem os obstáculos. Este autor argumenta que a 

sociedade humana aprende se adaptando a um meio que existem contradições, 

dificuldades e desequilíbrio, dessa maneira o aluno aprende.  

Na busca de melhorar o processo de ensino, temos as tipificações das 

dificuldades de aprendizagem, em que esse autor (1976, p. 165-168) chama de 

componentes, são eles: 

 

a) Dificuldades na intenção metodológica do professor; 
b) Dificuldades no conteúdo matemático; 
c) Dificuldades no componente matemático; 
d) Dificuldades no componente heurístico. 

(BROUSSEU, 1975, p.165-168) 

 

 

Para refletir sobre as dificuldades na intensão metodológica do professor, 

Brousseau utiliza apontamentos de Glaeser, cuja pesquisa conceitua-se como um 

método de ensino, a maneira de ensinar os conteúdos, de forma que esses devem 

favorecer a aprendizagem e a compreensão do que está sendo ensinado. Nesse 

sentido, o ensino deve organizar-se com situações favoráveis a compreensão, assim 

sendo, o professor precisar ensinar o suficiente para que, o aluno aprenda e 

compreenda (GLAESER, 1999).  

Por isso, o professor como partícipe deverá organizar situações de 

aprendizagem em que o educando possa aprender e compreender os conteúdos 
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ministrados. Dessa forma, para Brousseau (1976) o estudante compreenderá os 

conteúdos e evitará erros.  

Para Brousseau (1976), o conteúdo matemático muitas vezes é ensinado 

sem conectividade para o educando, provocando uma teoria supostamente explícita 

escondendo uma demonstração mais aprofundada do objeto. Como argumenta esse 

pesquisador: 

 

Quase sempre a questão é pedir ao aluno para estabelecer uma 
fórmula verdadeira em uma teoria ou estudo. O conteúdo de um 
problema é, portanto, a priori definível como um casal (T, f) T sendo 
uma teoria supostamente explícita no curso, e f a fórmula para 
encontrar, para estabelecer ou colocar em uma demonstração de T. 
(BROUSSEAU, 1976, p. 166). 

 
 

Nesse processo, o discente deverá formalizar uma teoria e estabelecer 

relações com a demonstração. Ocorre, nesse momento, a dificuldade de 

aprendizagem porque deve-se ainda gerar o controle dessa aprendizagem. Nesse 

contexto, Brousseau explica que: 

 

"O melhor axiomático" seria aquele que permitiria, com o menor 
esforço de aprender ou ensinar, gerar a coleção de teoremas-
problema, exame ou controle, fixado por um consenso social. 
Devemos prever várias teorias particulares que iremos então 
vincular. (BROUSSEAU, 1976, p. 166-167). 

 

Além do controle e do fazer axiomático do procedimento matemático, o autor 

retoma as teorias. No componente matemático, Brousseau (1976) ressalta as 

descrições racionais e formais da matemática como sendo condições intermediárias 

para a construção de variáveis no processo de ensino e aprendizagem.  

Para as demonstrações obtidas, partindo das descrições, pode-se conceber 

as especificações do algoritmo solicitado. Com isso possibilita-se o estabelecimento 

de um determinado teorema. Este autor sinaliza que: 

 

Neste caso, pode-se fazer a descrição, clássica e maravilhosamente 
simples e gratificante para o professor, a atividade cognitiva do 
aluno, a aprendizagem e o papel do professor: o professor ensina o 
aluno, que o memoriza, o algoritmo que possibilita estabelecer os 
teoremas. (BROUSSEAU, 1976, p. 167). 
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Observa-se que quando os educandos memorizam determinados teoremas 

e aplicam a situações diversas poderão cometer erros, pois muitas vezes os 

teoremas não se impõem em casos gerais dos conteúdos matemáticos.  

Brousseau (1976) ressalta a dificuldade de não existência de algoritmos. Por 

isso, segundo esse pesquisador, o uso de “intuições” faz-se necessário. O autor 

afirma que: 

 

Essas intuições podem ser racionalizado localmente, quando a 
implementação de uma teoria já constituída fornecerá uma 
demonstração ou parte dela (aplicaremos um teorema), a escolha de 
teorias ou estruturas sendo ela própria guiada por heurísticas, que 
podemos, após invocar para justificar a abordagem seguida. 
(BROUSSEAU, 1976, p. 167). 

 

As estruturas das teorias eram guiadas por heurísticas ocasionando 

dificuldades de aprendizagem para compreender onde era usada ou não a intuição 

matemática e as respectivas relações análogas de um conteúdo para outro. 

 

2.6  Erros e as dificuldades de aprendizagem na Matemática 

 

O estudo sobre erros e dificuldades de aprendizagem, tanto na área de 

matemática como na área de ciências naturais, vem se intensificando sob algumas 

perspectivas como, por exemplo: a epistemológica, a filosófica e a pedagógica. Na 

perspectiva Epistemológica, vários estudos partindo do século XX vem ampliando e 

difundindo os estudos de vários teóricos sobre o assunto que relacionam os erros 

que os alunos cometem com as dificuldades na sua aprendizagem.  

Na filosofia, onde está representado o estudo do conhecimento humano e a 

busca para compreender, uma preocupação constante é que o erro é atribuível à 

capacidade de observar os conceitos chamados de reais e procedimentos que são 

pouco desenvolvidos, incluindo ideias contraditórias ou interpretações e falsas 

justificações. Na história da matemática, podemos encontrar proposições que foram 

consideradas como verdadeiras e que, eventualmente, se revelaram falsas 

(POCHULU, 2004).  

No campo da pedagogia, no qual acontece o processo de ensino e 

aprendizagem matemático, revela-se o erro que pode estar associado com o método 
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escolhido pelo docente por concepções alternativas, erros conceituais, ideias prévias 

dos alunos, dentre outros. Como podemos ver em Rico (1995), as características 

gerais dos erros cometidos pelos alunos se relacionam com as dificuldades na 

aprendizagem: 

 

a) Os erros surgem na classe normalmente espontaneamente. 
Surpreende o professor, embora possam tomar forma muito antes; 
b) Os erros são persistentes e particular a cada indivíduo. São 
difíceis de superar, porque eles exigem uma reorganização do 
conhecimento no estudante; 
c) Há uma predominância de erros sistemáticos em relação a 
erros ocasionais. Os erros sistemáticos revelam os processos de 
pensamento que levaram os alunos a uma não compreensão; 
d) Estudantes que não estão conscientes do erro, porque não 
questionam o que parece óbvio e não consideram o significado dos 
conceitos, regras ou símbolos que lidam no dia-a-dia; 
e) Erros sistemáticos são geralmente o resultado de concepções 
inadequadas dos fundamentos da matemática, reconhecido ou não 
reconhecido pelo docente; 
f) Alguns erros são gerados na compreensão ou processamento 
das informações passadas pelo docente. Os estudantes, por 
exemplo, recriar ou inventar seu próprio método baseado no método 
explicado pelo docente.  

(RICO, 1995, p. 76-77, tradução nossa) 

 

Observa-se, portanto, que os erros podem ser concebidos como um 

“fenômeno educativo, e são a manifestação externa de um processo complexo no 

quais muitas variáveis interagem; por exemplo: professor, estudante, currículo, 

contexto sociocultural” (ABRATE, POCHULU, VARGAS, 2006, p.36).  

As dificuldades de aprendizagem reveladas a partir dos erros que os alunos 

cometem aparecem nas atividades propostas pelos docentes tornando importante a 

investigação das respostas dos alunos para verificar essas dificuldades. Como 

aponta Cury (2007): 

 

Na análise das respostas dos alunos, o importante não é o acerto ou 
o erro em si – que são pontuados em uma prova de avaliação da 
aprendizagem -, mas as formas de se apropriar de um determinado 
conhecimento, que emergem na produção escrita e que podem 
evidenciar dificuldades de aprendizagem. (CURY, 2007, p. 63). 

 

Dificuldades de aprendizagem, segundo essa autora, são evidências 

apresentadas nas análises partindo das respostas dos educandos, verificadas nas 
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atividades propostas pelos docentes. Vê-se então que erros e dificuldades de 

aprendizagem estão interligadas como explica (POCHULU, 2004): 

 

Analisar as dificuldades de aprendizagem da matemática em termos 
de prevenção e correção, significa combinar estratégias gerais e 
específicas a longo prazo, com estratégias particulares e imediatas. 
As análises de erros serve para ajudar aos docentes a organizar 
melhores estratégias de aprendizagem, focando naqueles aspectos 
que geram mais dificuldades, e contribui para uma melhor 
preparação e correção. (POCHULU, 2004, p. 12,tradução nossa). 

  

Esse autor sinaliza que os erros cometidos pelos alunos refletem algumas 

dificuldades de aprendizagem, essas podem ser corrigidas através de estratégias de 

ensino adequadas na busca de prevenção e correção desses erros. Em sintonia 

com essas concepções Abrate, Pochulu e Vargas (2006) acrescentam que: 

 

É importante esclarecer que nós consideramos que os erros em 
matemática podem ser superados e aceitos, não como algo que não 
deveria ter aparecido, mas como uma instância cuja aparência é útil 
e interessante, pois permite a aquisição de um novo e melhor 
conhecimento. (ABRATE, POCHULU, VARGAS, 2006, p.12, 
tradução nossa). 

   

Podemos compreender que os erros dos alunos não são aleatórios porque 

são baseados em conhecimentos e experiências anteriores e por ter diferentes 

causas que os motivam. Com isso, os erros podem ser associados com dificuldades 

educativas, epistemológicas, cognitivas ou atitudes.  

A partir desse entendimento inicial, serão integrados os diferentes contextos 

nos quais os estudos sobre as dificuldades na aprendizagem compreendida como 

“aquela que leva ao erro” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012) dos conhecimentos de 

matemática e essas se apresentam nos erros cometidos pelos candidatos, segundo 

o referencial teórico discutido neste capítulo, no contexto das provas do ENEM.  

No nosso estudo, destacamos que os erros associados às dificuldades de 

aprendizagem em estatística e probabilidade são essenciais para o planejamento no 

processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, sendo, portanto, inevitável à 

presença das dificuldades de aprendizagens. 

 No próximo capítulo trataremos acerca da estatística e probabilidade nas 

provas de matemática do ENEM. 
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3 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE NAS PROVAS DE MATEMÁTICA DO ENEM 

 

Neste capítulo abordaremos a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), desde sua origem até o Novo ENEM.  

 

3.1 Contextualização do ENEM 

 

 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) teve seu início em 1998, a 

partir de princípios definidos pela LDB/1996 e materializado na Portaria nº 438 com o 

sentido de tornar-se uma política pública possível de fornecer a área técnica do 

governo como aporte para correções de direcionamentos na educação básica, 

elaboração de novas matrizes educacionais e, consequentemente, aprimorar o 

sistema educacional brasileiro.  

A matriz do ENEM foi elaborada por uma equipe coordenada pela professora 

doutora Maria Inês Fini13 e consolidada por um grupo de autores nos meses de 

janeiro e fevereiro de 1998, sendo institucionalizada por documentos oficiais pelas 

instituições Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Os documentos iniciais publicados 

pelo MEC e INEP afirmavam que o objetivo do ENEM era ser um instrumento de 

avaliação a respeito das competências e habilidades básicas adquiridas durante o 

Ensino Médio para o ingresso do discente no mercado de trabalho e da prática da 

cidadania, ou seja, integração profissional e político social. 

Na época, para o INEP, competências foram definidas como: 

 

[...] as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor, ações e 
operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre 
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. 
(BRASIL, 1999, p.7). 

 

                                            
13

 Maria Inês Fini é Doutora em Educação. Fini foi fundadora da Faculdade de Educação da 
UNICAMP, coordenadora do grupo de autores do ENEM, do ENCCEJA, da Prova São Paulo e da 
reestruturação da Proposta Curricular e do SARESP – Sistema de Avaliação da Secretaria de Estado 
da Educação de São Paulo, foi a idealizadora do ENEM e responsável pela elaboração das provas 
desse exame, entre os anos de 1998 e 2002.   
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Dessa forma, Competências são entendidas como estruturas fundamentais 

do pensamento para compreender o mundo e atuação nele, isto é, saber agir 

competentemente em situações do dia a dia.  

As habilidades são compreendidas pelo INEP como decorrentes: 

 

[...] das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do 
‘saber fazer’. Por meio das ações e operações, as habilidades 
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização 
das competências. (BRASIL, 1999, p.7). 

 
 

Nesse sentido, entendemos as habilidades como estruturas formadas para 

promover o desenvolvimento das competências. Portanto, para “saber fazer” faz-se 

necessário ter estruturas cognitivas que conduzam para que a ação e operação se 

tornem eficazes.  

O primeiro formato do ENEM (1998 – 2008) averiguava o desempenho do 

aluno na prova objetiva e de múltipla escolha e uma redação, considerando cinco 

competências julgadas essenciais ao desenvolvimento e preparo dos discentes para 

os desafios do mundo contemporâneo. As cinco competências eram: domínio de 

linguagens, compreensão de fenômenos, capacidade de enfrentar situações-

problema, construção de argumentações e elaboração de propostas.  

As habilidades nesse primeiro formato eram vinte e uma, que eram comuns 

a todas as áreas do conhecimento. Nesses anos, o Enem era aplicado em um único 

dia, cada habilidade era testada três vezes. Eram 63 questões na parte objetiva 

relativas às disciplinas de Geografia, Matemática, Português, Física, Biologia, 

Química, História e uma redação.  

Com a criação do ENEM chega também à gratuidade, ou seja, a isenção do 

pagamento de inscrição para alunos da escola pública. Já nessa primeira edição, 

houve um crescimento de procura e inscritos passando de um patamar do ano 2000 

de 390.180 para 1.624.131, em 2001, um acréscimo de 316%. No ano de 2004 foi 

criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), no governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, período (2003-2011), que passou a fornecer bolsas de estudo, 

parciais ou integrais em IES particulares, levando em consideração os perfis 

socioeconômicos e o resultado obtido na prova ENEM. Tal medida governamental 

elevou o número de inscritos de 1.552.316 em 2004 para 3.004.491 em 2005, um 
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aumento de aproximadamente 94% e daí em diante houve sucessivos aumentos de 

inscritos no ENEM.  

Essa modalidade de avaliação está inserida no conjunto do Sistema 

Nacional de Educação (SNE) como parte do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB). Surge em um contexto internacional de valorização das 

avaliações de alta escala, de forma padronizada e ligadas a políticas de 

responsabilização, que têm crescido gradativamente apesar de alguns problemas 

em seu percurso como, por exemplo, problemas logísticos e vazamento de provas, 

que foram divulgados amplamente pelos meios de comunicação. Essas avaliações 

em nível nacional avaliam todos os níveis de ensino, verificando a qualidade do 

ensino e aprendizagem em nosso país para conhecimento da sociedade e dentro 

das chamadas “políticas públicas educacionais”16.  

Atualmente o ENEM possui um dimensionamento qualitativo sólido e 

proporciona o ingresso em universidades gratuitas através do Sistema de Seleção 

Unificada (SISU), desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) com início em 

2009. Esse sistema, além de possuir uma ampla aceitação na sociedade, substituiu 

de vez o vestibular tradicional, uma vez que possui amplitude de reconhecimento 

nacional e foca no raciocínio, tomada de decisão, assim como nos conteúdos das 

disciplinas do Ensino Médio.  

Com isso, o exame proporciona a avaliação da capacidade de raciocínio dos 

alunos, sua habilidade na resolução de problemas e competências gerais. O exame 

foi moldado para avaliar se o egresso da educação básica está preparado para 

exercer sua cidadania e preparado para o trabalho e/ou para continuidade de seus 

estudos na academia (TRAVITZKI, 2013).  

Observa-se em resultados do ENEM (ao menos até 2015) um caráter 

predominantemente unidimensional. Os itens seriam elaborados com base em uma 

situação-problema, a partir dos seguintes critérios, como afirma Fini (2005): 

 

 

 
[o item ou questão] deve conter na estrutura do seu enunciado os 
elementos necessários e adequadamente organizados para a 
tomada de decisão; […] As alternativas propostas devem ser 
coerentes com a questão formulada, no sentido de expressar os 
diferentes graus de associação com a questão; […] Para cada uma 
das habilidades são elaboradas três questões e após análise dos 
resultados do pré-teste, são selecionadas aquelas que apresentam 
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pertinência mais direta com a habilidade, originalidade e coeficiente 
bisserial maior de 30; [...] A seleção de itens procura atender à maior 
distribuição possível de temas e graus de dificuldade variados de 
modo a compor uma prova com 20%, 40% e 40% das questões de 
nível fácil, médio e difícil, respectivamente. 

  

Portanto, observa-se que a ideia é avaliar a capacidade de mobilizar 

conhecimentos que devem ser adquiridos durante todo o período da educação 

básica. Para a verificação dessa situação, na questão deve conter as informações 

necessárias para ser resolvida. Talvez isso tenha contribuído para que o texto dos 

itens seja normalmente tão grande no ENEM, em comparação com outras provas.  

Nesse sentido, Gomes (2010) defende a importância de provas como o 

ENEM que priorizam o raciocínio, além de concluir que “raciocinar bem faz 

diferença, independentemente de a escola adotar ou não um ensino de estilo mais 

construtivista ou transmissivo” (GOMES, 2010, p. 847). Contudo, há dois modelos 

distintos na história do ENEM, o inicial e o atual (Novo Enem), implementado a partir 

de 2009, no atual seria uma espécie de intermediário entre o vestibular tradicional – 

mais focado nos conteúdos – e o ENEM original – com foco no raciocínio (GOMES, 

2010).  

A proposta era que, através de sua atuação diretamente nos estudantes, o 

ENEM pudesse influenciar os outros níveis do sistema educacional – o que, em 

grande parte, foi confirmado nos anos seguintes. De acordo com o documento 

basilar, a princípio o ENEM possuía o objetivo de avaliar ao final da educação básica 

as competências necessárias para o exercício pleno da cidadania. Como afirma o 

documento: 

 
 

[...] oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder a 
sua auto-avaliação com vista às suas escolhas futuras, tanto em 
relação ao mercado de trabalho quanto em relação à continuidade de 
estudos; estruturar uma avaliação da educação básica que sirva 
como modalidade alternativa ou complementar aos processos de 
seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho; estruturar uma 
avaliação da educação básica que sirva como modalidade alternativa 
ou complementar aos exames de acesso aos cursos 
profissionalizantes pós-médios e ao ensino superior (Portaria INEP 
nº 109, de 27 de maio de 2009). 
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No início o ENEM era referência para o egresso da educação básica 

planejar os próximos passos de sua vida, como também poderia ser utilizado como 

processo seletivo para empresas ou Instituições de Ensino Superior.  

A partir de 2009, a avaliação tornou-se um processo unificado para ingresso 

nos cursos de graduação nas universidades públicas federais valendo também como 

certificado do ensino médio, o novo ENEM. A composição do exame passou a ter 

180 questões e uma redação, divididas nas seguintes áreas: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias (Português, Literatura, Língua Estrangeira, Artes e Educação 

Física); Ciências Humanas e suas Tecnologias (Filosofia, Geografia, História e 

Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química) e 

Matemática e suas Tecnologias.  

O Novo ENEM é usado como seleção para ingresso em muitas instituições 

públicas de ensino superior, ou parte dele. Sendo assim, o ENEM deixou de ser uma 

prova de pouca importância e passou a ser algo essencial na vida de muitos.  

 

3.2 A prova de Matemática do ENEM 

 

A prova de matemática com o novo formato foi destinada a ser uma área 

independente do conhecimento, o candidato terá que ser avaliado ao responder as 

45 questões de múltipla escolha. Até o ano de 2008 a prova do ENEM era uma 

avaliação por competências, contudo na nova Matriz de Referência ENEM 2009, 

estão 5 áreas do conhecimento matemático e com a listagem dos referidos 

conteúdos no esboço de seu texto.  

No novo ENEM, a Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

apresentada nos editais INEP (2013 - 2015), a prova de Matemática é constituída 

por 30 habilidades, subdivididas em sete competências transcritas a seguir: 

 

1. COMPETÊNCIA DE ÁREA 1 - Construir significados para os 
números naturais, inteiros, racionais e reais. 
 
H1 → Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e 
representações dos números e operações - naturais, inteiros, 
racionais ou reais. 
H2 → Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 
H3 → Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 
numéricos. 
H4 → Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 
construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. 
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H5 → Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos numéricos. 
 
2. COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 - Utilizar o conhecimento 
geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e 
agir sobre ela. 
 
H6 → Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos 
no espaço tridimensional e sua representação no espaço 
bidimensional. 
H7 → Identificar características de figuras planas ou espaciais. 
H8 → Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 
geométricos de espaço e forma. 
H9 → Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na 
seleção de argumentos propostos como solução de problemas do 
cotidiano. 
 
3. COMPETÊNCIA DE ÁREA 3 - Construir noções de grandezas 
e medidas para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 
 
H10 → Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 
H11 → Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de 
situação do cotidiano. 
H12 → Resolver situação-problema que envolva medidas de 
grandezas. 
H13 → Avaliar o resultado de uma medição na construção de um 
argumento consistente. 
H14 → Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. 
 
4. COMPETÊNCIA ÁREA 4 - Construir noções de variação de 
grandezas para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano. 
 
H15 → Identificar a relação de dependência entre grandezas. 
H16 → Resolver situação-problema envolvendo a variação de 
grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 
H17 → Analisar informações envolvendo a variação de grandezas 
como recurso para a construção de argumentação. 
H18 → Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo 
variação de grandezas. 
 
5. COMPETÊNCIA ÁREA 5 - Modelar e resolver problemas que 
envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando 
representações algébricas. 
 
H19 → Identificar representações algébricas que expressem a 
relação entre grandezas. 
H20 → Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre 
grandezas. 
H21 → Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 
conhecimentos algébricos. 
H22 → Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso 
para a construção de argumentação. 
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H23 → Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos algébricos. 
 
 
6. COMPETÊNCIA ÁREA 6 - Interpretar informações de natureza 
científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando 
previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação.   
 
H24 → Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para 
fazer inferências. 
H25 → Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou 
gráficos. 
H26 → Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como 
recurso para a construção de argumentos. 
 
 
7. COMPETÊNCIA ÁREA 7 - Compreender o caráter aleatório e 
não-determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar 
instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição estatística. 
 
 
H27 → Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um 
conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de 
dados agrupados ou em gráficos. 
H28 → Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 
estatística e probabilidade. 
H29 → Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como 
recurso para a construção de argumentação. 
H30 → Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 
conhecimentos de estatística e probabilidade. 

 
 

Essas competências e habilidades fazem parte de cinco grandes temas de 

conhecimentos com os respectivos conteúdos em “Matemática e suas tecnologias”. 

São eles: conhecimentos numéricos, conhecimentos geométricos, conhecimentos de 

estatística e probabilidade, conhecimentos algébricos e conhecimentos 

algébricos/geométricos. 

 

3.3 Os conteúdos de estatística e probabilidade na prova do ENEM 

 

O ENEM integraliza os conteúdos de matemática em cinco áreas do 

conhecimento matemático para a educação básica. Os conteúdos dos 

conhecimentos em estatística e probabilidade são: Conhecimentos de estatística e 

probabilidade: representação e análise de dados; medidas de tendência central 
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(médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade (BRASIL, 

2009).  

Portanto, neste estudo, é a competência área 7 sobre estatística e 

probabilidade que será utilizada nas questões das provas do ENEM de 2013 a 2016. 

No próximo capítulo trataremos sobre o percurso metodológico da pesquisa. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  
 
 
 

Neste capítulo, apresenta-se o percurso metodológico desta pesquisa. 

Inicialmente, serão expostos os motivos pela escolha do tema e o período. Em 

seguida, será apresentado o contexto empírico da pesquisa, no âmbito no qual 

mostraremos onde foram desenvolvidas as análises e, por fim, explicaremos a 

respeito do índice de desempenho da questão que dará o norte para o distrator14 a 

ser identificado o erro e, posteriormente inferir sobre a dificuldade de aprendizagem. 
 

O percurso metodológico, de acordo com os objetivos específicos propostos 

foi organizado conforme o esquema 01 a seguir: 

Esquema 01- Esquema do percurso metodológico; considerando os dados 

vinculados ao ENEM, nos anos de 2013 a 2016. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa do autor. 
 
 

4.1 Fundamentos metodológicos 
 

 

Para esclarecer a visão do pesquisador que, apesar de estarmos analisando 

dados quantitativos, estes se explicitam por meio do número de provas e questões 

que cada uma contém. Com referência aos conteúdos de Estatística e Probabilidade 

                                            
14 PDE Prova Brasil (2009, p. 24). “[...] distratores, ou respostas erradas. Os distratores devem ser 

plausíveis, ou seja, devem ser respostas que apresentem semelhanças com a resposta correta, mas 
que não sejam o gabarito”. 
 

Traçar o perfil 
Socioeconômico dos 
estudantes aprovados na 
primeira chamada do SISU 
do ENEM de 2013-2016. 

Traçar o perfil do 

desempenho nas prova do 

tema em estudo. 

Identificar e traçar o perfil 

dos erros que, podem se 

associados aos distratores 

de maiores escolhas. 

Analisar as questões e inferir as possíveis 

dificuldades de aprendizagem que possam ser 

associadas aos erros identificados. 

Caracterização da 

proporção dos conteúdos 

de Estatística e 

Probabilidade nas provas 

de matemática 
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que as questões do ENEM de 2013 a 2016 contemplam e ao índice de desempenho 

obtido pelos estudantes nessas provas: esses dados receberão tratamento 

qualitativo. 

Essa investigação assume um caráter que, de forma dialética, fundamenta-

se de acordo com a metodologia de análises de erros (NÚÑEZ; RAMALHO, 2012), 

descritiva e explicativa de Gil (2008), tipologia de erros de Radatz (1979), assim 

como na análise de desempenho respaldada na teoria clássica de análise de itens 

proposta por Spearman (1913) e detalhada por Gulliksen (1950). Fundamentando a 

natureza do objeto dessa investigação, adota-se uma abordagem que harmoniza as 

dimensões qualitativa e quantitativa para as análises dos dados.  

Na análise de erros, cada distrator das questões terá um erro associado e o 

distrator mais assinalado, além disso terá o seu erro, hipoteticamente, relacionado 

com a possível dificuldade de aprendizagem. Já a pesquisa descritiva e explicativa 

aqui tem como preocupação central identificar os fatores que determinam e/ou 

contribuem para ocorrência dos fenômenos, no caso desse estudo, os erros.  

A tipologia de erros de Radatz (1979) é derivada da interação entre variáveis 

que interferem no processo de ensino e aprendizagem para tratar dos erros. A teoria 

clássica de testes, em análises quantitativas, inclui a distribuição percentual para 

respostas nos itens, ou seja, o índice de dificuldade para análise dos distratores, a 

probabilidade percentual de acerto/erro e a validade do item.  

A abordagem qualitativa do estudo, segundo Bogdan e Biklen (2003), implica 

no entendimento de que o pesquisador é o instrumento principal, de forma que 

existe uma tendência a ser descritiva, focar no interesse pelo processo, na análise 

indutiva dos dados e possui significado de vital importância. A dimensão quantitativa 

da pesquisa se refere aos dados numéricos que permitem caracterizar os mesmos. 

Por fim, como afirma Flick (2009), “a interpretação de dados é a essência da 

pesquisa qualitativa, embora sua importância seja vista de forma diferenciada nas 

diversas abordagens” (FLICK, 2009, p. 276). 

 

4.2 Descrição das fontes dos dados coletados  

 

Os dados desse estudo foram obtidos dos microdados do INEP, e por sua 

vez, reestruturados pela Seção de Estatística da COMPERVE da UFRN no sentido 

de se eleger os egressos do ensino médio que foram aprovados na primeira 
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chamada do SISU para ingressar na UFRN, das escolas públicas e privadas, nos 

anos de 2014 - 2017, pelo SISU, e realizaram o ENEM nos anos de 2013 – 2016 de 

acordo com a tabela 2.  

 

Tabela 2- Quantitativo de aprovados para ingressar na UFRN nos anos de 2014 a 2017  

Ano de Ingresso Nº de Aprovados 

2014 5.225 

2015 6.348 

2016 6.592 

2017 6.497 

Total 24.662 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN 

 

A escolha do tema “conhecimentos em Estatística e Probabilidade” se dá, 

pelo fato de aparecer em cada um dos anos desse estudo pelo menos uma questão 

com o índice de desempenho muito baixo em relação aos demais temas da matriz 

de referência do ENEM (2009), conforme mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Quantidade de questões com o índice de desempenho muito baixo por tema e ano. 

CONHECIMENTOS 

 

ID MUITO BAIXO POR ANO TOTAL % 

2013 2014 2015 2016 

NUMÉRICOS 0 4 2 2 8 25,8 

GEOMÉTRICOS 2 1 0 3 6 19,4 

ESTATÍSTICA/PROBABILIDADE 1 2 5 1 9 29,0 

ALGÉBRICOS 2 0 3 0 5 16,1 

ALGÉBRICOS/GEOMÉTRICOS 1 1 0 1 3 9,7 

TOTAL 6 8 10 7 31 100 

Fonte:Pesquisa do autor. 

 

Na Tabela 3, verifica-se que, quantitativamente, o tema em estudo 

apresenta-se com o maior número de questões durante os anos pesquisados, com 

um índice de desempenho muito baixo. Esse índice apresenta-se na Tabela 5 

apresentada mais adiante neste tópico, onde estão os níveis de desempenho dos 

candidatos considerando as questões que serão analisadas. 

A escolha do período de 2013 a 2016 e da prova amarela foi devido à 

pesquisa que a COMPERVE/UFRN vem desenvolvendo durante esses anos através 

de levantamentos estatísticos e de análises de provas. As questões de Matemática 
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que compõem o caderno de matemática e suas tecnologias do ENEM de 2013 a 

2016 no que concerne aos conteúdos específicos desse componente curricular do 

ensino médio. Apresentamos, para cada questão, o que foi caracterizada como 

competência, habilidade, sub-habilidade e conteúdo que está diretamente associada 

a ela.  

As competências e habilidades foram obtidas da matriz de referência, 

segundo o documento oficial do INEP (BRASIL, 2009) e; as sub-habilidades, assim 

como os conteúdos, foram determinados pelo pesquisador, bem como a realização 

do cálculo adequado para resolução da questão e/ou do pensamento lógico intuitivo 

para encontrar a respectiva resposta ao item.  

Nas análises quantitativas do desempenho dos candidatos para as opções 

que compõem cada item temos: o descritor/gabarito e os 04 distratores; foram 

organizados os percentuais e quantidades para cada opção de modo a corresponder 

às questões dos anos de 2013 a 2016.  

Essas questões são estruturadas priorizando (1) o enunciado, (2) uma 

pergunta direcionada ou solicitação, (3) e cinco opções, das quais uma é o gabarito 

e as demais os distratores, de acordo com a Figura 3: 

 

                      Figura 3 - Elementos que estruturam uma questão da prova do ENEM 2013 

 

                      Fonte: ENEM 2013. Caderno Amarelo. 

 

Verifica-se a composição de como se comportam as questões do ENEM. 

Esse iten deverá ter incluso o que é precisamente essencial para que o significado 

correto da resposta seja compreendido. (1) É a parte textual que compõe as 

descrições que dá sentido á compreensão pelo candidato do conteúdo a ser 
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explorado na questão. (2) É a parte textual que questiona o candidato acerca da 

informação proposta e; (3) as opções composta de cinco opções A, B, C, D e E. 

Sendo uma o gabarito/descritor, e, as demais os distratores. 

Nesta pesquisa, os erros serão identificados com referência aos distratores 

mais assinalados (maior percentual) pelos candidatos e, por conseguinte, 

relacionados a dificuldades na aprendizagem nos conteúdos de matemática, em 

relação ao tema estudado. As opções dos itens não são absurdas ao que propõe o 

enunciado e todas concorrem às mesmas possibilidades de escolha pelo candidato. 

Nesse sentido, a prova de matemática do ENEM é organizada de forma que todas 

as alternativas poderão ser selecionadas como possíveis de resposta, além de não 

favorecer procedimentos cognitivos associados à memorização porque são cenários 

que não suprimem um ao outro. 

A prova do ENEM por ser de múltipla escolha oferece vantagens como: 

 

a) Em termos quantitativos e qualitativos, nos números de questões (45 

questões) cada ano, perfazendo um total de 180 questões a serem 

analisadas.  

b) São provas em que todos os candidatos se submetem, com isso, 

revelam-se os erros cometidos através dos distratores de cada questão. 

Nessa perspectiva as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos, que 

se revelam através dos erros, contribuem para mostrar um panorama da 

situação do processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos entre 

os discentes da educação básica.  

 

Os dados desta pesquisa fornecerão embasamento para os cursos de 

Formação de Educadores da Educação Básica e Superior, assim como para os 

educadores que atuam diretamente no Ensino Médio e precisam de fundamentação 

teórica para melhorar suas aulas.  

A evolução do número de inscrições dos candidatos que se submetem ao 

ENEM no Brasil a cada ano demonstra a consolidação dessa prova em alta escala, 

mesmo com uma queda de 11,2% de 2014 para 2015, como mostra a Tabela 4 a 

seguir: 
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 Tabela 4 - Número de Candidatos, por ano de 2013 a 2016 do ENEM 

Ano do ENEM Número de candidatos inscritos 

2013 7.173.574 

2014 8.721.946 

2015 7.746.057 

2016 8.647.000 

Fonte: (INEP – Indicadores consolidados). (BRASIL, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 

Os relatórios estatísticos para os aprovados em primeira chamada na UFRN 

emitidos pela COMPERVE/UFRN, no período do estudo (2013 – 2016), forneceram 

informações relevantes quanto ao perfil dos aprovados, o desempenho e acerto, 

assim como as porcentagens equivalentes às opções de cada questão da prova. 

Esses resultados foram utilizados como referência percentual para as análises dos 

distratores. É importante destacar que os resultados das análises de itens se 

referem às questões da prova amarela.  

Os dados desta pesquisa quanto ao índice de desempenho da questão 

foram utilizados para analisar cada distrator em relação ao erro cometido e à 

dificuldade de aprendizagem relacionada, conforme será apresentado no tópico a 

seguir. 

 

4.3 Tratamento e estratégias de análises dos dados 

 

Para o perfil socioeconômico dos candidatos, vamos analisar as tabelas 

elaboradas pela seção de estatística da COMPERVE/UFRN, fundamentando as 

características desses aprovados em primeira chamada do SISU para ingressar na 

UFRN que são os melhores dentre aqueles que submeteram ao ENEM. Nesse 

sentido, teremos uma diversificação das origens sociais e culturais dos estudantes.   

No peso (proporção) do tema “conhecimentos em estatística e 

probabilidade”, verificaremos em qual lugar (colocação) encontram-se esses 

conteúdos em relação aos demais dentre as provas de matemática do ENEM no 

período de 2013 a 2016. O perfil de desempenho será realizado a partir da análise 

de cada questão, identificando o erro para cada distrator e destacando aquele que 

foi mais assinalado. 

Na identificação do grau de dificuldade das questões a serem analisadas, 

usamos o índice de desempenho (ID) ou de acerto como critério utilizado para definir 
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essas questões. O ID define o percentual de candidatos que acertam a questão, 

bem como mede o grau de dificuldade (GULLIKSEN, 1950) e (PASQUALI, 2003). 

Para dimensionar essa categoria utilizamos subcategorias que são fixadas a partir 

de níveis de desempenho dos candidatos (NÚÑEZ, 2017), estabelecidos na Tabela 

5. 

 
 

        Tabela 5 – Categoriazação do Índice de Desempenho ou de acerto (adaptada pelo autor) 

Índice de Desempenho % de acerto 

Muito alto 75 ├ 100 

Alto 55 ├ 75 

Médio 45 ├ 55 

Baixo 25 ├ 45 

Muito Baixo 0   ├ 25 

                    Fonte: COMPERVE/UFRN (2016). Adaptada pelo autor. 

 
 
 

Selecionamos as questões do ENEM do período de 2013 - 2016 que 

apresentaram um índice de desempenho ID muito baixo, ou seja, aquelas cujo 

índice de acerto foi menor que 25%. Para isso, selecionamos o distrator com maior 

percentual de escolha dos estudantes. O percentual nessa faixa indica que poderá 

existir uma fonte de erros significativa associada a dificuldades na aprendizagem.  

Nas análises de erros realizamos a associação de cada distrator a um erro 

ou a vários criando hipóteses explicativas, ou seja, inferências sobre dificuldades de 

aprendizagem relacionadas aos conteúdos de Estatística e Probabilidade. Essa 

identificação e caracterização do erro serão feitas seguindo um diálogo crítico com 

referencial teórico assumido nesta pesquisa. Isso porque os erros e sua tipologia 

(RADATZ,1979) sempre são relativos e os distratores podem estar associados a 

vários erros. Classificamos os erros de forma sistematizada partindo de sua 

identificação (NÚÑEZ, 2017).  

 

4.4 Organização e tratamento dos dados 

 

Os dados serão organizados em quadros, tabelas e gráficos tabulados por 

uma base de dados em plataforma do software Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 

2016l e pelo programa R = {R: A language and Environment for Statistical 

Computing}, de acordo com o objetivo específico exigido para cada resultado. Foram 
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utilizadas as questões de estatística e probabilidade das provas amarelas que serão 

as analisadas, conforme descrito anteriormente. O tratamento dos dados será 

exibido com o intuito de responder a cada objetivo traçado. Os resultados serão 

apresentados e discutidos no próximo capítulo deste trabalho. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA: ERROS E DIFICULDADES NA 

APRENDIZAGEM DO TEMA “ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE” DA PROVA DE 

MATEMÁTICA DO ENEM 2013 A 2016 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados e discussões referentes aos 

objetivos propostos e a análise dos dados sobre os conteúdos avaliados nas provas 

de Matemática do ENEM 2013 a 2016 sobre o tema “conhecimentos em estatística e 

probabilidade”. O perfil socioeconômico dos candidatos, o peso (proporção) desse 

tema, o perfil de desempenho dos estudantes, erros associados às dificuldades de 

aprendizagem em matemática.  

Os dados que possibilitarão a realização deste estudo foram obtidos a partir 

das análises de nove questões distribuídas em quatro provas e explicitam os 

resultados obtidos pelo total de 24.662 candidatos aprovados em primeira chamada 

via SISU para entrar na UFRN nos anos de 2014 a 2017. 

Os resultados e sua discussão foram organizados na sequência de acordo 

com cada objetivo, com a intenção de, por sua vez, alcançar o objetivo geral desta 

pesquisa. 

 

5.1 Perfil socioeconômico dos estudantes aprovados em primeira chamada do SISU 

para entrar na UFRN nos anos de 2014 a 2017. 

 

Para iniciar as análises a respeito desse tema, utilizaremos 9 tabelas que, 

irão nortear o perfil socioeconômico dos estudantes aprovados no ENEM e inscritos 

no SISU para entrar na UFRN na primeira chamada. 

 

Tabela 6 - Quantitativo de aprovados em primeira chamada via SISU por tipo de escola do ensino 
médio (públia e privada), nos anos de 2013 a 2016 para entrar na UFRN 

Anos Pública Privada Total 

2013 2.742 2.483 5.225 

2014 4.040 2.308 6.348 

2015 4.048 2.544 6.592 

2016 3.903 2.594 6.497 

Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN 

 

A Tabela 6 apresenta a quantidade de aprovados em valores absolutos que 

serão referência para nossa análise do perfil socioeconômico por tipo de escola. 
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Vemos que na escola pública houve um acréscimo do quantitativo de aprovados em 

2013 para 2014. Já em 2016, esse quantitativo da Tabela 6 se refere a primeira 

aplicação, de forma que em relação a 2015 ocorreu um decréscimo de 52 

aprovados. Na escola privada, mesmo acontecendo um aumento de aprovações nos 

anos de 2015 e 2016 em relação a 2013 e 2014, observa-se que de 2013 para 2014 

houve um decréscimo de 175 alunos.  

As tabelas a seguir são com base nos valores absolutos da tabela anterior. 

Esses resultados se referem ao quantitativo dos aprovados das escolas públicas e 

privadas.  

 

Tabela 7 – Percentuais por tipo de escola do ensino médio (públia e privada), nos anos de 2013 a 
2016 por região 

Regiões  Tipo de Escola do Ensino Médio 

Pública Privada 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Norte 1,3% 0,9% 0,8% 1,2% 2,6% 1,6% 1,1% 23,0% 

Nordeste 93,2% 92,8% 93,4% 87,6% 89,6% 89,8% 91,5% 84,5% 

Centro-
Oeste 

1,1% 1,0% 0,8% 1,4% 2,0% 1,3% 1,1% 2,0% 

Sudeste 3,8% 4,8% 4,5% 9,1% 5,1% 6,5% 5,4% 10,1% 

Sul  0,6% 0,5% 0,4% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fonte: OVEU/COMPERVE/UFRN 

 

Na Tabela 7, a Região Nordeste contém o maior quantitativo percentual de 

aprovados com mais de 90% de 2013 a 2015. No período de 2016, em termos 

gerais, ocorreu um decréscimo de 6,4% nos aprovados em relação a 2015. Em 

segundo lugar, temos a Região Sudeste com uma variação de 2013 para 2014 de 

1% para mais, de 2014 para 2015 um decréscimo de 0,5% e no ano de 2016 em 

relação a 2015, um aumento de 4,6%.  

Estes resultados apontam uma hegemonia da Região Nordeste, até porque 

a UFRN situa-se nessa região. Porém, de 2015 para 2016 a Região Sudeste teve 

um aumento significativo em relação aos demais anos, com percentuais maiores que 

a Região Nordeste. 
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Tabela 8 – Percentual dos aprovados na UFRN na primeira chamada via SISU, nos anos de 2013 a 
2016 de acordo com a faixa etária e o ano 

Faixa etária (anos)  % de aprovados  

2013 2014 2015 2016 

Até 17 anos 32,3% 23,6% 17,9% 18,6% 

18 a 20 anos 31,2% 35,5% 40,6% 42,5% 

21 a 29 anos 24,9% 28,2% 29,5% 27,9% 

30 a 39 anos 8,2% 9,3% 9,1% 7,9% 

40 anos ou mais 3,4% 3,4% 3,0% 3,1% 

Total  100% 100% 100% 100% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 
A Tabela 8 mostra, para os egressos aprovados, a existência de uma 

predominância quanto a idade, com a maioria predominando na faixa etária de 18 a 

20 anos, onde ocorreu um aumento em 2016 com reação a 2013 de 11,3%. Na faixa 

etária de 21 a 29 anos, verifica-se também crescimento mesmo com algumas 

variações entre os anos. Os mais jovens de até 17 anos ficam em terceiro lugar, 

existiu uma queda percentual durante esses anos e no período de 2013 para 2016 

constata-se um declínio. No geral, os aprovados mais velhos ocupam um percentual 

menor em relação aos demais. 

 
Tabela 9 – Percentual dos aprovados por gênero na primeira chamada do SISU por ano do ENEM na 
UFRN. 

Gênero Total  

2013 2014 2015 2016 

Feminino 42,5% 41,4% 41,7% 39,9% 

Masculino 57,5% 58,6% 58,3% 60,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

               Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 
A Tabela 9 apresenta a quantidades de aprovados segundo o gênero. A 

Tabela 9 reflete que o sexo masculino possui um percentual maior de aprovação em 

relação ao feminino. Para o sexo feminino há uma redução percentual entre os anos 

de 2013 para 2014 de 1,1%, um aumento de 2014 para 2015 de 0,3% e novamente 

um declínio de 1,8% de 2015 para 2016. Em relação ao sexo masculino, existe um 

acréscimo de 1,1% de 2013 para 2014, uma redução de 0,3% de 2014 para 2015 e 

um incremento de 1,8% de 2015 para 2016.  Comparando os dois gêneros, 
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observamos que, sucessivamente, de 2013 a 2016, o percentual do sexo masculino 

foi maior em 15% - 2013, 17,2% - 2014, 16,6% - 2015 e 20,1% - 2016.  

 
Tabela 10 – Cor/raça em percentual por ano dos candidatos aprovados em primeira chamada via 
SISU na UFRN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
 

Em relação cor/raça evidencia-se um aumento dos participantes de cor 

parda e uma queda percentual da cor branca, ao longo dos quatro anos analisados. 

Os pardos aumentaram sua participação em 7,2 %, e os brancos tiveram uma 

redução de 9,5%.  

 

Tabela 11 – Nível de escolaridade materna de acordo com o período investigado 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

A escolaridade é um dado importante do perfil socioeconômico em função da 

pobreza e exclusão escolar (CORTI, 2013). O nível de escolaridade materna, de 

acordo com a Tabela 11, indica que a maioria das mães possui o ensino médio com 

percentual em todos os anos acima de 30%. Nível superior aparece em segundo 

lugar acima dos 17%, com pós-graduação acima de 12%.  

Cor/raça Total  

2013 2014 2015 2016 

Preta 6,9% 8,8% 9,0% 8,7% 

Parda 38,0% 41,8% 44,0% 45,2% 

Branca 51,2% 45,6% 42,7% 41,7% 

Amarela 1,3% 1,4% 1,5% 1,3% 

Indígena 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 

Não declarado 2,3% 2,1% 2,7% 2,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Escolaridade (mãe) Total  

2013 2014 2015 2016 

Não estudou 1,6% 1,6% 1,6% 1,4% 

Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 10,9% 12,0% 9,0% 8,5% 

Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 10,3% 12,5% 10,2% 9,9% 

Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto 6,0% 7,2% 11,1% 11,3% 

Ensino Médio (antigo 2º grau) 33,8% 35,2% 36,2% 35,2% 

Ensino Superior 22,0% 18,0% 17,5% 18,0% 

Pós-graduação 14,4% 12,1% 12,8% 14,1% 

Não sei 1,0% 1,4% 1,6% 1,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Com índices parecidos temos aquelas com ensino fundamental (antigo 

primário) e fundamental (antigo ginásio), existindo uma queda percentual já em 

2016. Aquelas que não estudaram representam uma porcentagem baixa em 

relação às demais. 

 

Tabela 12 – Nível de escolaridade paterna de acordo com o período investigado 

Escolaridade (Pai) Total  

2013 2014 2015 2016 

Não estudou 3,4% 3,7% 3,4% 3,4% 

Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário) 15,0% 16,9% 12,8% 12,7% 

Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio) 10,7% 11,4% 11,0% 11,3% 

Ensino Médio (antigo 2º grau) incompleto 6,0% 7,2% 10,4% 11,1% 

Ensino Médio (antigo 2º grau) 32,0% 32,0% 33,1% 31,6% 

Ensino Superior 18,6% 15,8% 15,2% 16,1% 

Pós-graduação 9,8% 7,5% 8,3% 8,6% 

Não sei 4,4% 5,6% 5,8% 5,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

A Tabela 12, sobre a escolaridade paterna, mostra que assim como as 

mães, a maioria dos pais possui ensino médio, com percentual também acima dos 

30%. Já com nível superior temos um percentual acima dos 15% e pós-graduação 

acima de 7%. Com relação ao ensino fundamental (antigo primário) tem-se uma 

porcentagem entre 12% a 16,9%. Para o fundamental (antigo ginásio) a 

porcentagem está entre 10,7% e 11,4%.   
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Tabela 13 – Renda familiar dos aprovados na primeira chamada via SISU no ENEM, nos anos de 
2013 a 2016 

Renda familiar per capta Total  

2013 2014 2015 2016 

Nenhuma renda 0,6% 0,6% 0,7% 1,2% 

Até um salário mínimo 11,6% 15,0% 12,0% 12,6% 

Mais de um até 1,5 13,1% 14,9% 17,3% 17,4% 

Mais de 1,5 e até 2 10,2% 11,7% 10,4% 10,9% 

Mais de 2 e até 2,5 6,8% 7,7% 7,8% 9,0% 

Mais de 2,5 e até 3 8,5% 7,4% 7,8% 6,6% 

Mais de 3 e até 4 7,7% 7,6% 8,4% 9,5% 

Mais de 4 e até 5 7,3% 7,4% 6,1% 6,7% 

Mais de 5 e até 6 5,7% 5,1% 5,0% 5,0% 

Mais de 6 e até 7 3,8% 4,1% 4,7% 4,0% 

Mais de 7 e até 8 3,9% 2,6% 4,1% 2,7% 

Mais de 8 e até 9 2,9% 2,0% 2,5% 1,3% 

Mais de 9 e até 10 2,4% 2,3% 1,6% 2,0% 

Acima de 10 salários mínimos 15,6% 11,6% 11,7% 11,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

         Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

A renda familiar tipifica o padrão da família do aprovado para a UFRN, sendo 

uma variável importante na caracterização do perfil socioeconômico. Na Tabela 13, 

verifica-se um crescimento durante os quatro anos da análise na família com renda 

mais de um até 1,5 salários mínimos.  

Nota-se que os percentuais da renda familiar dos extremos “até um salário 

mínimo” e “acima de 10 salários mínimos” apresentam situação semelhante, com 

poucas variações e acima 11,00%, sendo esses a segunda colocação entre os 

aprovados. Vê-se também que aqueles com renda familiar de “mais de 3 e até 4 

salários mínimos” tem um acréscimo nesse período de 1,8%, ocupando a terceira 

colocação entre a renda familiar dos aprovados. 

 
Tabela 14 – Percentual dos aprovados em primeira chamada via SISU que exerceram alguma 
atividade remunerada nos anos de 2013 a 2016 

Experiência com trabalho Total  

2013 2014 2015 2016 

Não, nunca trabalhei 60,8% 56,2% 55,7% 61,2% 

Sim, estou trabalhando 24,4% 27,0% 26,2% 20,8% 

Sim, já trabalhei, mas não estou 
trabalhando 

14,7% 16,8% 18,1% 18,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

                 Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
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Observamos na Tabela 14 que a maior parte dos aprovados na UFRN nunca 

trabalhou antes do Enem, chegando a 2016 o percentual de 61,2%. O percentual 

daquele que trabalham em 2016 é de 20,8%; mas esse percentual já foi mais alto 

em 2014, chegou a 27,0%. Aqueles que já trabalharam e não estão mais no trabalho 

em 2016 foi de 18,0%. Em 2013 esse percentual era de 14,7%. De forma geral, 

observa-se que em 2013 e 2016 foram anos com maior percentual de aprovados 

que nunca trabalharam. 

Para o próximo objetivo, foi feita a caracterização da relevância do referido 

tema. 

 

5.2 Caracterização do peso (proporção) dos conteúdos de estatística e 

probabilidade. 

 

Nesse objetivo, colocamos por ano a quantidade de questões sobre os cinco 

temas que são abordados nas provas de matemática do ENEM durante o período 

estudado. Para isso, fizemos um mapeamento demonstrado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Quantidades de Questões exploradas nas provas de Matemática do ENEM dos anos de 
2013 a 2016, de acordo com o tema de conhecimentos 

CONHECIMENTOS 

 

QUANTIDADE DE 

QUESTÕES POR ANO 

TOTAL % 

2013 2014 2015 2016 

NUMÉRICOS 16 18 13 14 61 34,0 

GEOMÉTRICOS 13 11 12 13 49 27,0 

ESTATÍSTICA/PROBABILIDADE 8 12 12 12 44 24,5 

ALGÉBRICOS 5 2 6 4 17 9,5 

ALGÉBRICOS/GEOMÉTRICOS 3 2 2 2 9 5,0 

TOTAL 45 45 45 45 180 100,0 

        Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 15 mostram que, nas provas de 

matemática do ENEM, no período considerado para o estudo, os temas mais 

frequentes são, em ordem decrescente: numéricos, geométricos, estatística e 

probabilidade, algébricos e algébricos/geométricos.  

Podemos perceber que o tema estatística e probabilidade ocupa o terceiro 

lugar na ordem decrescente, com 44 situações-problemas equivalente a 24,5% do 
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total. Temos que a quantidade de questões para o tema “conhecimentos numéricos” 

se dá pelo fato de englobar uma maior quantidade de conteúdos: operações com 

conjuntos numéricos, desigualdades, divisibilidade, fatorações, razões e proporções, 

porcentagens, juros, dependência entre grandezas, sequência, progressões e 

princípio de contagem.  

Em segundo lugar encontra-se os “conhecimentos geométricos”: figuras 

planas e espaciais, unidade de medidas, escalas, ângulos, áreas, volume, simetria, 

posições relativas de retas, triângulos, Teorema de Tales, circunferências e 

trigonometria. Os assuntos do tema “conhecimentos em estatística e probabilidade” 

detêm-se em: medidas de tendência central, representação, análise de dados, 

desvios, variância e noções de probabilidade (BRASIL, 2009). De acordo com a 

Tabela 15, existiu uma distribuição uniforme, entre esse período, do conteúdo 

investigado.  

Nessa direção, verifica-se que o tema “estatística e probabilidade” é bem 

explorado nas provas de Matemática por comportar menos conteúdos de acordo 

com a matriz do ENEM para a constituição da prova.  

Os conteúdos sobre esse tema envolvem um caráter estruturante para 

apropriação e interligação dos outros temas da matemática. Podemos citar, por 

exemplos, numéricos, algébricos e geométricos; como também outras áreas do 

conhecimento como a química, física, biologia, engenharias e ciências humanas. 

Além disso, o tema pode favorecer uma aprendizagem a ser retomada nas 

universidades para dar uma interpretação quantitativa e qualitativa na ciência, 

promovendo o desenvolvimento de processos do pensamento.  

Esse conhecimento contribui para o desenvolvimento dos processos do 

pensamento, raciocínio e aquisição de atitudes em que a utilidade e alcance 

transcendem o âmbito do próprio conhecimento favorecendo hábitos de investigação 

e proporcionando confiança e desprendimento para analisar e enfrentar situações 

novas (PINHEIRO, 2005).  

Nesse sentido, podemos perceber que o tema “estatística e probabilidade” é 

de grande relevância para nossa investigação. O educando lida com esse assunto 

desde cedo e, na maioria das vezes, não percebe que os conteúdos relacionados a 

essa temática são importantes para o desenvolvimento de capacidades, habilidades 

e competências.  
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Batanero (1998) explica que esses conteúdos possuem uma maior 

dificuldade entre os demais assuntos da matemática porque refletem em questões 

filosóficas, sociais, processuais e éticas que são objeto de aplicações estatísticas e 

probabilísticas, contribuindo para uma formação variada dos estudantes.  

No contexto geral, esse tema possui sua importância para instrumentalizar 

os cidadãos para o pensamento crítico15. Dessa forma, favorece a aprendizagem 

dos outros conteúdos da própria matemática e o desenvolvimento da capacidade de 

leitura e interpretação de mundo (HOLMES, 1980). Para o próximo objetivo, foi feito 

o perfil de desempenho do tema em estudo. 

 
5.3 O perfil do desempenho nas provas do tema em estudo. 

 
Para traçar o perfil de desempenho apresentaremos a Tabela 16 com o ano, 

questão, percentual de desempenho e a quantidade absoluta dos estudantes que 

marcaram o gabarito para cada questão com índice “muito baixo”, tanto para a 

escola pública, quanto para a privada referente à prova amarela. 

 

Tabela 16 - Perfil percentual e número de eventos das questões de muito baixo desempenho dos 
aprovados em primeira chamada pelo SISU/UFRN no ENEM 2013 - 2016 

Ano Total de 

candidatos 

Questão % Acerto Número de 

eventos 

2013 5.225 176 11,7 613 

2014 6.348 152 

155 

19,5 

20,6 

1236 

1307 

2015 6.592 149 

155 

158 

166 

175 

8,8 

24,9 

10,0 

20,5 

24,4 

577 

1641 

659 

1352 

1606 

2016 6.497 147 23,5 1525 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

Na Tabela 16 apresentamos as nove questões com o desempenho muito 

baixo sobre o tema “conhecimentos em estatística e probabilidade”. Em 2013 há 

                                            
15

 “O pensamento habilidoso e responsável que facilita o bom julgamento porque (1) é orientado por 
critérios, (2) é autocorretivo e (3) é sensível ao contexto” (LIPMAN, 1988, p. 39).   
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uma questão com desempenho muito baixo, 2014 com duas questões, 2015 com 

cinco questões e 2016 com uma questão.  

Os resultados apresentados no Tabela 16 mostram o ano de 2013 composto 

por uma questão com o índice de desempenho muito baixo – a Q176, com 11,7% 

que representa 613 estudantes que a acertaram para um universo de 5225 

candidatos. Para no ano de 2014, as questões Q152 e Q155 tiveram, 

respectivamente, desempenho de 19,5% – equivalente a 1236 estudantes – e 20,6% 

representando 1307 dos candidatos para um total de 6348 que responderam à 

questão. 

O ENEM do ano de 2015 teve uma quantidade maior de questões com o 

desempenho muito baixo. A análise das questões Q149 e a Q158 apontam que de 

um universo de 6592 estudantes aprovados na primeira etapa apenas 8,8%, ou seja, 

577 acertaram a Q149 e 10% acertaram Q158, representado pelo valor absoluto de 

659 que alcançaram o resultado. Para a Q166 houve 20,5%, o que representa 1352 

que acertaram. Nas questões Q155 e Q175 o resultado foi, respectivamente, 24,9% 

correspondente a 1641 e 24,4% com 1606 que assinalaram corretamente. Em 2016 

tivemos só uma questão – a Q147 – com 23,5%, equivalente a 1525 estudantes que 

gabaritaram para um total de 6497.  

Podemos destacar que, de acordo com o ano/questão e a matriz de 

referência do ENEM 2009 (BRASIL, 2009), as respectivas habilidades necessárias 

para que os estudantes pudessem chegar ao resultado correto dessas questões, 

são: em 2013 na Q176, a habilidade esperada era H30 que refere-se a “avaliar 

propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e 

probabilidade”; para as de 2014 a Q152, H28 seria “resolver situação-problema que 

envolva conhecimentos de estatística e probabilidade” e para a Q155, H27 “calcular 

medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos 

em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em 

gráficos”.  

No ano de 2015 tivemos “cinco” questões: a 149, H28 “resolver situação-

problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade”; a 155, H27 

“calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados 

expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou 

gráficos”; a 158, H30 “avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos de estatística e probabilidade”. A 166, H29 “utilizar conhecimentos 
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de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação” e 

por último a 175, H29 “utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como 

recurso para a construção de argumentação”. Já em 2016 a questão foi a 147, H28 

“Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e 

probabilidade”. 

Com relação a essas habilidades da matriz do ENEM verifica-se que a H30 

com duas questões, relaciona-se ao percentual de muito baixo desempenho, inferior 

às demais habilidades das outras questões: 11,7% para a Q176 em 2013 e Q158 

com 10% em 2015. Em seguida vem a H28 para três questões em: 2014, 19,5% a 

Q152 e 2015 referente a 8,8% para Q149 e 24,9% a Q155. A habilidade H29 é uma 

exigência às questões; Q166 com 20,5% e Q175, 24,4% em 2015, como também 

Q147 perfazendo um percentual de 23,5%. Nessa direção, podemos inferir que 

formar essas habilidades nos estudantes se faz necessário para melhorar o 

desempenho nas provas do ENEM, e consequentemente, favorecer a 

aprendizagem. 

Para o próximo objetivo, foi feito o perfil dos erros para o referido tema. 

 

5.4 Perfil dos erros associados às questões das provas do ENEM 2013-2016 no 

tema em estudo. 

 

 Para traçarmos esse perfil analisamos as nove questões sobre o tema 

identificando competência, habilidade, sub-habilidade e conteúdo, além de fazer um 

esboço sobre o que se pede como resposta da questão (gabarito) e sinalizar e 

explicar os possíveis erros para cada distrator. 

Segue as questões de 2013 a 2016 do tema estatística e probabilidade nas 

provas de Matemática do ENEM, com muito baixo desempenho. 
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ENEM 2013 CADERNO AMARELO 

 

Q176, 2013, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 30: Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos de estatística e probabilidade. 

Sub-habilidade: Saber utilizar conhecimentos de técnicas da Análise Combinatória, 

especificamente combinações, para aplicá-los a problemas do cotidiano, envolvendo 

cálculo de probabilidades. 

Conteúdo: Noções de probabilidade – cálculo de probabilidade de eventos 

envolvendo Análise Combinatória. 

 

Figura 4 – Questão 176 da prova do ENEM 2013 

      

Fonte: ENEM 2013 – Caderno Amarelo 
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Tabela 17 - Desempenho das alternativas na questão 176 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2014/ENEM 2013 

Alternativa Nº (%) 

A 613 11,7% 

B 786 15,0% 

C 1079 20,7% 

D 1643 31,4% 

E 1080 20,7% 

Nula 24 0,5% 

Total 5225 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
 
 

Gráfico 1 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 176 do ENEM 2013. 

 
                                      Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

A Tabela 16 e o Gráfico 1 mostram que os estudantes tiveram um índice de 

desempenho muito baixo, um percentual de 11,7% com 613 que gabaritaram o item 

em um universo de 5225. O distrator mais assinalado foi a letra D, seu percentual foi 

de 31,4%, um total de 1643 estudantes. Porém, se somarmos o total percentual dos 

distratores teremos 87,8% que erraram essa questão e 0,5% que foram anuladas, 

um valor absoluto de 4612 estudantes.  

Este item avalia o conhecimento da área de noções de probabilidade, na 

qual existe a exigência da análise combinatória (combinação). A análise 

combinatória é fundamental para a probabilidade por possuir amplo campo de 

aplicação em várias áreas do conhecimento, por exemplo: química, informática, 

engenharia dentre outros (ROA; NAVARRO-PELAYO, 2001).  

Nessa direção Batanero, Goldino e Pelayo (1996) relatam a importância do 

reconhecimento do tipo de análise combinatória, sendo este fundamental para o 
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raciocínio e argumentação na solução de questões, distinguindo o que eles chamam 

de “modelos estratégicos” e identificando as características do problema para saber 

se há necessidade de considerar a ordem ou não dos elementos.  

Para esse item, temos uma quantidade de números que podem ser 

escolhidos em uma cartela com os respectivos valores em que cinco apostadores 

possuem R$ 500,00 para apostar cada. A pergunta é: quais os dois apostadores que 

possuem as maiores probabilidades de ganharem o prêmio?  

Na solução do item verifica-se que trata de combinação porque a exigência é 

que os 6 números sorteados estejam na mesma cartela que contém 60 números 

sem importar a ordem do sorteio. Por isso, utilizaremos a fórmula da combinação 

para determinarmos as chances para cada apostador. Dessa maneira determina-se 

os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados. 

Com isso, temos os procedimentos do gabarito/descritor; 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º) Determinar as combinações através da fórmula de combinatória: 

Como são 6 números sorteados, temos seis combinações. 

    

2º) Determinar as chances de cada apostador: 

Arthur →             
        

          
  

        

      
             

Bruno →                     
       

          
  

      

            
  

          

      
          

            

Caio →                      
       

          
 

       

      
  

                

      
               

             

Douglas →           
      

          
  

                     

                
                    

Eduardo →            
       

           
  

                          

                     
                     

Portanto os dois jogadores com maiores possibilidades de chances são Caio e 

Eduardo. Opção A. 
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DISTRATORES 

 

1) No distrator letra B, o erros possivelmente dizem respeito em atribuir: a) maior 

quantidade de cartelas com maiores chances de ganhar; b) Maior quantidade de 

números escolhidos para um evento de menor quantidade de números a serem 

sorteados. Para esse distrator alguns candidatos, possivelmente, explicitaram os 

dados dos problemas relacionando apenas às maiores quantidades formando uma 

correspondência, de tal forma que, adquirindo-se mais cartelas e/ou mais números, 

tivessem as maiores probabilidades de ganhar o prêmio. Verificamos 786 estudantes 

marcaram esta alternativa, correspondendo a 15,0% de 5225 candidatos, um 

percentual pequeno em relação aos demais distratores. 

Segue o erro: 

Arthur → 250 cartelas relacionadas a 6 números; 

Bruno → 45 cartelas relacionadas a 7 e 6 números; 

 Caio → 22 cartelas relacionadas a 8 e 6 números; 

Douglas → 4 cartelas relacionadas a 9 números; 

Eduardo → 2 cartelas relacionadas a 10 números. 

Distrator Letra B. 

 

2) No distrator letra C, o erro, hipoteticamente, está em calcular as 

probabilidades pela razão entre a quantidade números (eventos) escolhidos pela 

total de números disponíveis. Dessa forma, houve uma confusão entre combinação 

e a probabilidade, assim sendo, utilizou a fórmula:    
 

  
, ao invés da combinação. 

Teve-se 20,7% com um valor absoluto de 1079 estudantes que, assinalaram esse 

distrator. 

Segue o erro: 

Arthur → 
 

  
     Chances 

Bruno → 
 

  
  

 

  
      Chances 

Caio → 
 

  
  

 

  
      Chances 

Douglas → 
 

  
      Chances 

Eduardo →
  

  
      Chances 
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3) O distrator mais assinalado foi a letra D com 1643 estudantes representando 

31,4%. Possivelmente, o erro foi causado por atribuir probabilidade maior aos dois 

que têm maiores quantidades de cartelas.  

Segue o erro: 

                                        

 

4) Para o distrator letra E, o erro possivelmente ocorre quando 1080 estudantes, 

refletindo um percentual de 20,7% dos candidatos, confundem arranjo com 

combinação entre os números escolhidos ou consideraram que os apostadores 

Douglas e Eduardo têm maior probabilidade devido à maior quantidade de números 

escolhidos.  

Segue o erro: 

        
  

      
    

Arthur →              
        

      
  

        

  
               .  

Bruno →                     
       

       
  

      

        
  

       

  
  

      

  
        

                    

Caio →                      
       

       
 

       

      
  

       

  
 

       

  
       

                     

Douglas →           
      

       
  

        

  
                

Eduardo →            
       

       
  

         

   
                       . 

Ou maior quantidade de números escolhidos: Douglas escolheu 9 

números e Eduardo escolheu 10 números. 

 

No Quadro V temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 
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Quadro V - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 176 
de 2013 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 

176 

 
 

2013 

 
 

31,4 

Atribuir probabilidade 
maior aos dois que 
têm maiores 
quantidades de 
cartelas. 

Associados 
aprendizagem deficiente 
de fatos, habilidades e 
conceitos prévios. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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ENEM 2014 CADERNO AMARELO 

 

Q152, 2014, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade. 

Sub-habilidade: Saber utilizar conhecimentos sobre a Distribuição Binomial para a 

resolução de problemas. 

Conteúdo: Noções de probabilidade – Distribuição Binomial. 

 
               Figura 5 – Questão 152 da prova do ENEM 2014 

 
              Fonte: ENEM 2014 – Caderno Amarelo 
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Tabela 18 - Desempenho das alternativas na questão 152 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2015/ENEM 2014 

Alternativa Nº (%) 

A 1371 21,6% 

B 1236 19,5% 

C 1313 20,7% 

D 1555 24,5% 

E 853 13,4% 

Nula 20 0,3% 

Total 6348 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

 

Gráfico 2 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 152 do ENEM 2014. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

Estes resultados mostram que 1236 estudantes do total de 6348 acertaram 

esse item. No entanto, esses valores evidenciam um percentual de 19,5% do 

universo, apontando um desempenho muito baixo. A grande maioria desses 

estudantes não teve êxito nesse item como verificado a partir do somatório dos 

demais percentuais que totaliza 80,5%, em valores absolutos, 5112 estudantes. No 

gráfico e na tabela nota-se bem que as alternativas em termos de percentuais, entre 

o gabarito e os distratores, ficaram bem próximos na distribuição, o que mostra um 

equilíbrio entre aqueles que acertaram e os que por algum motivo assinalaram 

algum distrator.  

O item avalia o conhecimento da área de probabilidade, particularmente, no 

que se refere à Distribuição Binomial, na qual existe a exigência da aleatoriedade. A 

aleatoriedade é fundamental para compreender que existindo a mesma 
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probabilidade de selecionar um elemento ou mais sugere-se que se imponha limites 

em suas aplicações (DELMAS, 2002). 

No item, os limites para o término do teste é errar duas vezes e a indagação 

é sobre a possibilidade de o teste terminar na quinta pergunta. Tem-se que, para 

essa situação, o candidato errará a última. Dessa forma, teremos que aplicar o 

produto com 0,2 para a pergunta errada e 0,8 para a correta.  

Com isso, temos os procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º Como o item indica que a probabilidade termina na quinta caso o candidato erre 

duas perguntas. Nesse caso, a quinta pergunta ele responderá errado, teremos as 

possibilidades: 

Obs 1.: Se termina na quinta pergunta é porque o candidato errou duas vezes, 

sendo o último erro na quinta pergunta. 

Obs 2.: Se errar vale a 0,2, acertar valerá 0,8. 

Errando na 1ª pergunta: 0,2 x 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,2 = 0,2² x 0,8³   

Errando na 2ª pergunta: 0,8 x 0,2 x 0,8 x 0,8 x 0,2 = 0,2² x 0,8³ 

Errando na 3ª pergunta: 0,8 x 0,8 x 0,2 x 0,8 x 0,2 = 0,2² x 0,8³ 

Errando na 4ª pergunta: 0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,2 x 0,2 = 0,2² x 0,8³. 

Portanto, temos quatro possibilidades e a probabilidade será: p = 4 x 0,2² x 0,8³ = 4 x 

0,04 x 0,512 = 0,08192. Letra B. 

 

DISTRATORES 

 

1) No distrator letra A o erro possivelmente sucede quando se multiplicam as 

probabilidades entre si, sem relacionar com o número de término do respectivo 

teste. Isso ocorre porque não existiu relação entre a quantidade de vezes que seria 

feito as perguntas, limitando-se na quantidade de erros e acertos. Para essa 

alternativa apresentou-se um percentual de 21,6% representado pelo valor absoluto 

de 1371 estudantes. 

Segue o erro: 
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2) Já no distrator letra C onde o percentual de desempenho foi de 20,7% com 

um total de candidatos que acertaram de 1313, o erro foi causado por considerar 3 

questões certas dentre as 10 possíveis, multiplicando essa proporção pela 

probabilidade de acerto (0,8).  

Segue o erro: 

  
 

  
           .  

 

3) O distrator letra D, sendo o mais assinalado com um total de 1555 estudantes 

em, um percentual de 24,5%, o erro possivelmente está em estimar a probabilidade 

multiplicando as possibilidades por dois ao invés de quatro, estabelecendo a relação 

apenas com o percentual da resposta errada. Dessa forma os candidatos, 

hipoteticamente, confundem em multiplicar as possibilidades pelo total de eventos 

que seriam quatro e, multiplicam por dois eventos dentro do espaço amostral 

“errado/certo”. 

Segue o erro: 

 Calcular a possibilidade da resposta para os dois erros     , já que 

para parar na quinta pergunta deverá errar duas vezes. 

 Calcular a possibilidade da resposta para três acertos     , como irá 

parar na quinta pergunta, acertará 3.  

 Calcular a probabilidade multiplicando por dois, levando em 

consideração dois eventos. 

 Temos:                                            .  

 

4) Para o distrator Letra E há, provavelmente, dois erros: multiplicar as 

probabilidades entre si sem relacionar com o número de término do respectivo teste 

e multiplicar pelo produto relacionando a quantidade de acertos sem levar em 

consideração a porcentagem, apenas a quantidade de perguntas corretas. 

Possivelmente, os candidatos apesar de em um primeiro momento relacionar 

erro/acerto, no segundo relacionaram ao produto dessas possibilidades apenas a 

quantidade de perguntas corretas com o valor, sem o percentual correspondente as 

respostas certas ou, possivelmente esse erro, foi causado por chute. Nesta 

alternativa o desempenho foi de 13,4%, o que apresenta 853 estudantes em relação 

ao total.  
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Segue o erro: 

 = 0,22   0,83   (3   8)→ =0,02048   24=0,49152. 

 

No Quadro VI temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 
 
Quadro VI - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 152 
de 2014 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 
 
 

152 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
 

24,5 

Estimar a 
probabilidade 
multiplicando as 
possibilidades por 
dois ao invés de 
quatro, 
estabelecendo a 
relação apenas com 
o percentual da 
resposta errada. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
por assimilação. 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Q155, 2014, Caderno Amarelo 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 27: Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um 

conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados 

(não em classes) ou em gráficos. 

Sub-habilidade: Calcular a média aritmética. 

Conteúdo: Medidas de tendência central – média aritmética.  

 

                 Figura 6 – Questão 155 da prova do ENEM 2014 

 
                  Fonte: ENEM 2014 – Caderno Amarelo 
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Tabela 19 - Desempenho das alternativas na questão 155 dos aprovados na  primeira 
chamada do SISU 2015/ENEM 2014 

Alternativa Nº (%) 

A 345 5,4% 

B 1307 20,6% 

C 2388 37,6% 

D 700 11,0% 

E 1597 25,2% 

Nula 11 0,2% 

Total 6348 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

Gráfico 3 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 155 do ENEM 2014. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

Conforme podemos observar, tanto na Tabela 19 quanto no Gráfico 3, o 

índice de desempenho nesse item de acordo com o gabarito foi de 20,6%. Nesse 

caso, o número de estudantes que acertaram foi de 1307 e aqueles que assinalaram 

o distrator mais evidente foi de 2388, representando 37,6% de um total de 6348. 

Constatamos que o percentual desse distrator é muito elevado em relação aos 

demais, entre eles o mais próximo equivale a 25,2%. Ou seja, a diferença entre eles 

é de 791 estudantes, representando 33,13%. Nos restantes, os percentuais chegam 

a ser menos de 50% em relação ao distrator com percentual maior. Já em relação 

ao universo, verifica-se a partir da soma de todas as porcentagens em relação ao 

gabarito temos um total de 79,4%, representando um total de 5041 estudantes.   

O item exige a aplicação do cálculo da média aritmética para cada reagente 

e depois a verificação dos resultados desses cálculos comparando com os valores 

que estão apresentados no quadro, de forma que o reagente que apresentar a maior 
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quantidade de resultados dos experimentos acima da média será o reagente 

interessado pelo pesquisador. 

Para Batanero (2000), na média aritmética, não adianta saber definir, se no 

procedimento de calcular o resultado estiver errado ou a associação com a questão 

está equivocada. Por isso, além de realizar o cálculo correto, é preciso saber 

identificar, diante da situação problema, o que é pedido para encontrar a alternativa 

correta. Com isso, temos os procedimentos do gabarito/descritor:  

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º No item Q155 deve-se, calcular a média aritmética para cada reagente de acordo 

com os valores dos experimentos: 

Reagente 1 = 
          

 
   

Reagente 2 = 
         

 
      

Reagente 3 = 
           

 
      

Reagente 4 = 
          

 
     

Reagente 5 = 
           

 
     

2º Para encontrar a alternativa correta, o item relata “O pesquisador está 

especialmente interessado naquele reagente que apresenta a maior quantidade 

dos resultados de seus experimentos acima da média”. Com isso, nota-se que 

só o reagente 2 atende a essa expectativa com 4 resultados maiores que a sua 

respectiva média (4,8), especificamente os valores: 6, 7, 6 e 5 conforme consta no 

quadro. Portanto, letra B. 

 

DISTRATORES 

 

1) No distrator letra A o erro possivelmente é, atribuir o valor da média aritmética 

igual a maior quantidade dos resultados entre os reagentes. No quadro o reagente 1 

apresenta três experimentos iguais a 6, com isso os candidatos associaram a média 

com valor 6 a esse reagente ou possivelmente esse erro foi causado por chute . A 

porcentagem de desempenho nessa alternativa foi de 5,4% o que representa 345 

estudantes em relação aos 6348. 
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Segue o erro: 

Reagente 1 = 
          

 
   

Reagente 2 = 
         

 
      

Reagente 3 = 
           

 
      

Reagente 4 = 
          

 
     

Reagente 5 = 
           

 
     

2) Para o distrator mais assinalado letra C com 37,6% num total de 2388 

estudantes. O erro possivelmente, está em determinar as médias aritméticas e 

escolhendo a maior dentre elas, confundindo em relacionar cada valor com a maior 

quantidade entre os reagentes. Nesse caso, os candidatos observam a maior média 

aritmética e avaliam que no reagente 3 é, onde encontra-se os valores acima  desse 

resultado. 

Segue o erro: 

Reagente 1 = 
          

 
   

Reagente 2 = 
         

 
      

Reagente 3 = 
           

 
      

Reagente 4 = 
          

 
     

Reagente 5 = 
           

 
     

 

3) No distrator Letra D o erro, hipoteticamente, é calcular as médias aritméticas 

e, relacionando os valores repetidos dessas médias com o maior valor do 

experimento. Dessa maneira, temos que os candidatos escolheram o Reagente 4 

por este apresentar o maior valor (12) dentre todos os valores, sem considerarem os 

cálculos das médias. Neste distrator o valor absoluto de estudantes que marcaram 

foi de 700 correspondentes a 11,0%. 

 

Já para o distrator letra E que teve um percentual de desempenho de 25,2% 
representando o quantitativo de 1597 estudantes, o erro, possivelmente está no 
equívoco de levarem em conta os maiores valores (9, 10 e 11) dentre todos os 
valores do quadro (Reagente 5), sem considerarem que a resolução da questão 
exigiria os cálculos das médias.  
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Dessa forma temos que os candidatos confundiram maiores quantidades 

dos valores da média para cada reagente – que foi 6,6 – com as maiores 

quantidades dos valores do experimento de cada reagente.  

No Quadro VII temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

Quadro VII - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 
155 de 2014 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 
 

155 

 
 
 

2014 

 
 
 

37,6 

Determinar as 
médias aritméticas e 
escolhendo a maior 
dentre elas, 
confundindo o valor 
com a maior 
quantidade. 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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ENEM 2015 CADERNO AMARELO 

Q 149, 2015, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade. 

Sub-habilidade: Conhecer a probabilidade associada à independência de eventos 

assim como o cálculo da probabilidade relacionado a eventos complementares. 

Conteúdo: Noções de probabilidade – eventos independentes e eventos 

complementares. 

 

            Figura 7 – Questão 149 da prova do ENEM 2015 

 
             Fonte: ENEM 2015 – Caderno Amarelo 
 

 
Tabela 20 - Desempenho das alternativas na questão 149 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2016/ENEM 2015  

Alternativa Nº (%) 

A 767 11,6% 

B 2689 40,8% 

C 537 8,1% 

D 577 8,8% 

E 1995 30,3% 

Nula 27 0,4% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
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Gráfico 4 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 149 do ENEM 2015. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

Na análise dos dados por cada alternativa, na Tabela 20 e no Gráfico 4, 

observa-se um índice de desempenho muito baixo nesse item, representado por 

8,8%, em valores absolutos, apenas 577 estudantes do total de 6592 acertaram a 

Q149. Para esse item, o número daqueles que assinalaram os distratores é de 

91,2%, ou seja, um total de 5771. Destes, 40,8% marcaram a alternativa B, sendo o 

distrator mais evidente com 2689 estudantes. Verifica-se ainda que o percentual 

desse distrator é muito elevado em relação aos demais, entre eles o que se 

aproxima é o de 30,3%. Ou seja, a diferença entre eles é de 694 estudantes que 

representa 25,8%.  

A situação problema exige aplicação do cálculo probabilístico de eventos 

independentes para determinar o percentual de o entrevistador ser entendido e ter a 

pergunta respondida em inglês. Para esse conteúdo de probabilidade, de acordo 

com Díaz e De La Fuente (2005), ocorre uma confusão entre os eventos 

independentes e seu complemento. Nessa questão de probabilidade em eventos 

independentes os candidatos devem realizar o cálculo pelo valor complementar 

daquele estipulado na questão. Com isso, temos os procedimentos do 

gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º O percentual de responder é de 30%. Logo o percentual de um aluno não 

responder será de 70% (complementar). Temos que a probabilidade de que todos 

não respondam à pergunta é: 

0,0%
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                           .  

2º A probabilidade (em percentual) de que pelo menos um aluno é dada pela 

probabilidade complementar correspondente à probabilidade do evento "todos os 

alunos responderem à pergunta" é: 

                    Opção D. 

 

DISTRATORES 

 

1) Para o distrator letra A, o percentual de desempenho foi de 11,6% para um 

total de 767 estudantes de uma população de 6592 candidatos. O erro, 

provavelmente é calcular o valor da probabilidade levando em consideração que 

pelo menos um compreende e fala inglês através da soma das probabilidades, ao 

invés de calcular os eventos independentes. 

 

Segue o erro: 

  

   
 
  

   
 
  

   
  

  

   
 
  

   
 
  

   
 

  

   
 
  

   
 
  

   
                 

         

 

2) Já o distrator mais assinalado, a letra B tem que, o erro, provavelmente, foi 

usar a probabilidade diretamente fornecida na questão: 30%. Nesta alternativa o 

total de estudantes que, assinalam foi de 2689 cujo percentual é de 40,8%. 

 

3) Já o distrator letra C teve-se 8,1% representando 537 estudantes. O erro, 

provavelmente, está associado em usar o conceito de independência e de eventos 

mutuamente excludentes de forma equivocada. Os mutualmente excludentes e 

independentes de acordo com Sánchez (1996) causam muita confusão teórica entre 

os educandos e docentes em compreender os conceitos. 

 

Segue o erro: 
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4) O distrator Letra E, o erro, provavelmente, é obter o valor da probabilidade e 

obter a resposta multiplicando a probabilidade fornecida na questão por 3 (alunos).  

Nessa alternativa tivemos 1995 estudantes que abalizaram correspondendo a 30,3% 

do total 

Segue o erro: 

                      

 

No Quadro VIII temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 

Quadro VIII - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 
149 de 2015 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 

149 

 
 

2015 

 
 

40,8 

Utilizar diretamente a 
probabilidade de um 
aluno compreender e 
falar inglesa dada na 
própria questão. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
de associação. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Q155, 2015, Caderno Amarelo 

 
Em relação a esta questão, a matriz de referência do ENEM a apresenta 

com a habilidade H3, porém discordamos por entendermos que, para sua resolução, 

são exigidos conhecimentos sobre o cálculo de medidas de tendência central, 

especificamente, a média aritmética. Por isso, nos parece mais apropriado 

associarmos estes conhecimentos a habilidade H27 da matriz de referência do 

ENEM. 

  
Competência 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.  

Habilidade 27: Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um 

conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências de dados agrupados 

(não em classes) ou em gráficos. 

Sub-habilidade: Calcular a média aritmética. 

Conteúdos: Medidas de tendência central – média aritmética.  

 

Figura 8 – Questão 155 da prova do ENEM 2015 

 
Fonte: ENEM 2015 – Caderno Amarelo 
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Tabela 21 – Desempenho das alternativas da questão 155 dos aprovados na primeira chamada do 
SISU 2016/ENEM 2015 

Alternativa Nº (%) 

A 498 7,6% 

B 1596 24,2% 

C 1104 16,7% 

D 1707 25,9% 

E 1641 24,9% 

Nula 46 0,7% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 
 

Gráfico 5 – Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 155 do ENEM 2015.

 
                          Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 
 

De acordo com a Tabela 21 e no Gráfico 5 observamos que 1641 estudantes 

marcaram a letra E com o índice de desempenho muito baixo, cujo percentual foi de 

24,9% que marcaram a resposta correta de um universo de 6592. Neste item, os 

distratores B, C e D se aproximaram do gabarito possuindo um percentual e valor 

absoluto consecutivo de, 24,2% - 1596, 16,7% - 1104 e 25,9% - 1707. O distrator A, 

teve uma porcentagem de 7,6% - 498 estudantes onde mostra que foi o menos 

assinalado em relação aos demais.  

O item exige calcular a renda média mensal de acordo com os percentuais 

definidos e depois calcular a diferença entre essas rendas médias entre os dois 

grupos. Batanero (1998, 2000) aponta confusões estruturantes entre o conceito e as 

propriedades a serem aplicadas nesse tipo de situação problema, como também as 

habilidades para solucionar questões envolvendo percentuais e médias em 
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diferentes tipos de intervalos. Como ocorre neste item, há dois intervalos: um que é 

o percentual dos mais pobres e o outro o dos mais ricos, assim como o cálculo de 

porcentagem em cada um deles para, depois, determinar o resultado da diferença. 

Com isso, temos os procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º Calcula-se a renda total dos brasileiros de acordo com o item, será: o produto 

entre a renda média de cada brasileiro pelo total da população: 

                                                      

2º Calcular a renda média dos 10% mais ricos que, correspondeu a 44,5% da renda 

média considerada: 

   
                            

                    
     

           

  
             

           

3º Calcular a renda média dos 10% mais pobres que, correspondeu a 1,1% da renda 

média considerada: 

   
                           

                    
     

          

  
                     

4º Calcular a diferença em reais, entre a renda média dos mais ricos pelos mais 

pobres. 

                                                                 

        . Opção E. 

 

DISTRATORES 

 

1) Para o distrator letra A, o erro, possivelmente, foi somar os percentuais de 

10% para ambos e depois calcular 20% em relação à renda média mensal, sem 

levar em consideração os valores das porcentagens de cada grupo em relação ao 

universo. Nessa alternativa tivemos 498 estudantes que assinalaram, 

correspondendo a 7,6% do total. Para Batanero (2000a) essas relações 

estabelecidas, na resolução desse tipo de situação problema, deverão ser ampliadas 

progressivamente para que o educando possa entender o significado de cada 

conceito devido à complexidade dos elementos. Neste distrator, os alunos não 
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conseguiram estabelecer as relações necessárias entre os elementos que 

constituem para a resolução do cálculo.  

Segue o erro: 

                     

 

2) No distrator letra B o erro provavelmente, foi calcular os percentuais 1,1% e 

44,5% em relação à renda mensal e somar, ao invés de determinar essas 

porcentagens estipuladas para cada grupo em relação à população e depois subtraí-

las. Nessa alternativa, o percentual de 24,2% para 1596 estudantes em que, não 

conseguiram associar os percentuais estabelecidos a população, a faixa percentual 

estabelecida como também, ao cálculo da diferença entre os valores das rendas. 

Segue o erro: 

                          

                           

                               

 

3) Já no distrator letra C, os erros, possivelmente, foram: primeiro, calcular os 

percentuais 1,1% e 44,5% em relação a renda mensal; Segundo, subtrair a renda 

mensal de acordo com o cálculo anterior, dos mais ricos em relação aos mais pobres 

e; terceiro, somar o resultado com a renda média mensal apurada. Teve-se nessa 

alternativa um valor absoluto de 1104 estudantes com um percentual de 16,7% que 

calcularam os percentuais separados sem levar em consideração a população e os 

respectivos percentuais para determinar a diferença entre as rendas mensais.   

1º 

                           

                           

2º 

                               

3º  

                                   

 

4) No distrator mais assinalado - a letra D - tem-se que o erro, provavelmente, foi 

confundir, em relação a uma das grandezas, o percentual de rendimentos mensais 

com a média apurada com a porcentagem do total de rendimento. Por isso, os 1707 
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candidatos, que correspondem a 25,9% de 6592, hipoteticamente, subtraíram o 

valor total da renda média dos mais ricos pelo valor da renda média apurada no 

período com o acréscimo de 10%. 

Segue o erro: 

1 º Calcular a renda média dos 10% mais ricos que, correspondeu a 44,5% da renda 

média considerada: 

   
                            

                    
     

           

  
             

           

 

2º Calcular com 10% de acréscimo a renda dos mais pobres: 

                                            

3º Calcular a diferença entre Rr – Rp: 

                                  

 

No Quadro IX temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 

Quadro IX - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 155 
de 2015 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 
 
 

155 

 
 
 
 

2015 

 
 
 
 

25,9 

Confundir em 
relação a uma das 
grandezas o 
percentual de 
rendimentos mensais 
com a média 
apurada somada a 
porcentagem do total 
de rendimentos 
mensais dos 10% 
mais pobres. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 

de associação. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Q158, 2015, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 30: Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos de estatística e probabilidade. 

Sub-habilidade: Conhecer os conceitos e aplicações de probabilidade condicional, 
especificamente o Teorema da Probabilidade Total ou saber utilizar o Diagrama da 
Árvore. 
Conteúdo: Noções de probabilidade – Teorema da Probabilidade Total ou Diagrama 
da Árvore. 
 
 
Figura 9 – Questão 158 da prova do ENEM 2015 

 

Fonte: ENEM 2015 – Caderno Amarelo 

 

Tabela 22 - Desempenho das alternativas na questão 158 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2016/ENEM 2015.  

Alternativa Nº (%) 

A 659 10,0% 

B 1238 18,8% 

C 2201 33,4% 

D 1571 23,8% 

E 895 13,6% 

Nula 28 0,4% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
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Gráfico 6- Percentual das respostas das cinco alternativas na questão 158 do ENEM 2015. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

 

Para esse item, na Tabela 22 e no Gráfico 6, observa-se que o índice de 

desempenho muito baixo se refere a alternativa A, cujo percentual foi de 10%, o que 

representa o valor absoluto de 659 estudantes que marcaram a resposta correta de 

um universo de 6592. Nesse item, o número daqueles que assinalaram o restante 

dos distratores correspondem a 90%, ou seja, um total de 5933 estudantes. Destes, 

33,4% representando 2201 estudantes marcaram a alternativa C, sendo o distrator 

mais assinalado. Averígua-se ainda que o percentual deste distrator é maior que três 

vezes a alternativa do gabarito e ainda que o distrator mais próximo deste foi a letra 

D com 23,8%, este percentual é 9,6% representando em valores absolutos 630 

estudantes.  

Nesse tipo de situação problema que envolve uma situação muito discutida 

na sociedade é relevante que os candidatos possam ter contato com cálculos 

probabilísticos envolvendo o engajamento e as possíveis campanhas de prevenção. 

Nesse caso, o cálculo exige o conhecimento de porcentagem e probabilidade para 

determinar qual proposta será implementada diminuindo custos. Dessa forma, a 

modelagem matemática faz-se necessária na construção do modelo algébrico da 

solução. A construção de um modelo é para obter a melhor compreensão do 

universo e, assim sendo, poderemos prever e controlar a descrição de uma 

realidade para uma tomada de decisão (LAJOIE, 1997). Com isso, temos os 

procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%
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23,8% 

13,6% 
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1) Considerando os seguintes eventos:  

 

V: a pessoa foi vacinada 

D: a pessoa contraiu HPV 

E: a vacina é eficaz 

D/V: a pessoa contraiu HPV sendo vacinada, considerando a não eficácia da 

vacina, isto é, a pessoa contraiu HPV como se não tivesse sido vacinada. 

D/  : a pessoa contraiu HPV não sendo vacinada. 

2) Temos as seguintes probabilidades: 

P(E) = 0,98 → P(Ẽ) = 0,02 (vacina não eficaz) 

P (D/V) = 0,02 x 0,5 = 0,01 

P (D/ṽ) = 0,5 

P (D)        

3) De acordo com o teorema da probabilidade total temos:      

               (
 

 
)       (

 

 
)      

                                 [      ]                          

                                           

Resolvendo a inequação temos: 

                         

                          
     

    
                     

Ou pela árvore das possibilidades: 

                                      Ḋ 

                           0,98E 

P(v)                              0,02 Ẽ         0,5 D 

                  0,5 D                              0,5 Ḋ     →                

P( ) 

0,5 Ḋ       → P(          [      ]                       

    [      ]                              
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Ou pela forma algébrica: 

1º Calcular a chance de ter HPV em que, temos a seguinte equação algébrica para o 

cálculo:  

100% - população total 

Chamando de X – público alvo. 

Temos: X → percentual de pessoas vacinadas; se a eficácia é de 98%, 2% mesmo 

nas pessoas vacinadas poderão ter a doença. Se 50% não foram vacinadas, logo 

50% foram vacinadas.  

100% - X = porcentagem do público alvo não vacinado. 

Teremos: Chance nas pessoas vacinadas 2% de 50% + população não vacinada = 

5,9% (meta do município). 

                                 
 

   
  

  

   
  (

   

   
  

  

   
  

  

   
  )   

   

   
  

               Opção A. 

 

DISTRATORES 

 

1) Para o distrator letra B, o erro, possivelmente, foi confundir o percentual de 

vacinar uma “população não vacinada” (50%) adicionando a meta 5,9% (do 

município) em relação à população total. Nesse erro, o percentual foi de 18,8%, com 

1238 estudantes marcaram este distrator. Possivelmente, os candidatos 

confundiram população total com população não vacinada somada a meta para o 

município. Segundo Gal (2005) ler e interpretar informações probabilísticas em 

situações problemas envolvendo assuntos que, requer tomada de decisão os 

discentes deve ter um conjunto de habilidades básicas envolvendo situações reais 

de interpretações probabilísticas para tomar boas decisões. 

Segue o erro: 

                 .  

 

2) Já o distrator mais assinalado a letra C. O erro, possivelmente, é considerar 

para o cálculo o valor total da amostra 100% e subtrair do percentual do público alvo 

(x%) igualando a meta estabelecida 5,9%. Aqui também se apresenta o que Gal 

(2005) aponta: falta de um conjunto de habilidades básicas na interpretação de 
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situações problemas que requer tomada de decisão. O percentual foi de 33,4% para 

um total de 2201 candidatos. 

Segue o erro: 

                              
  

   
  

  

   
   

   

   
         

                         

 

3) O distrator letra D o erro, possivelmente, diz respeito em subtrair 1% em 

relação a 50% da população. Nesse caso, se a eficácia é de 98%, 2% mesmo nas 

pessoas vacinadas poderão ter a doença. Por isso, já que de 100% tiramos 2%, 

consequentemente, os candidatos confundiram-se ao retirar 1% de 50%, deixando 

de fazer o cálculo probabilístico envolvendo todas as variáveis. Perfazendo 23,8% 

correspondente a 1571 estudantes. 

Segue o erro: 

                                             . Já que de 

100% retira-se 2%, de 50% retira-se 1%. 

 

4) No distrator letra E o erro, hipoteticamente, foi calcular a chance de ter HPV e, 

ao final desse cálculo adicionar a meta para o município. Nesse distrator, 

possivelmente, os candidatos confundiram o total percentual geral com a meta 

isolada. Por isso, calcularam a porcentagem total e ao final acrescentaram o 

percentual da meta este erro teve o valor absoluto de 895 candidatos que erraram 

formando 13,6%. 

Segue o erro: 

                                 
 

   
  

  

   
  (

   

   
  

  

   
  

  

   
  )   

   

   
  

                        

 

No Quadro X temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 
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Quadro X - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 158 
de 2015 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 

158 

 
 

2015 

 
 

33,4 

Considerar para o 
cálculo o valor total 
da amostra 100% e 
subtrair do 
percentual do público 
alvo (x%) igualando 
a meta estabelecida 
5,9%. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 

de assimilação. 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Q166, 2015, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Discordamos do que consta na publicação pelo INEP, quanto à atribuição da 

Habilidade 29 para a Questão 166 – ENEM 2015. Entendemos que, a habilidade 

referente a essa questão deveria ser a H27 (Calcular medidas de tendência central 

ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela de frequências 

de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos). 

Sub-habilidade: Saber utilizar os conceitos envolvendo a média aritmética. 

Conteúdo: Medidas de tendência central – média aritmética. 

 

               Figura 10 – Questão 166 da prova do ENEM 2015 

 
              Fonte: ENEM 2015 – Caderno Amarelo 
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Tabela 23- Desempenho das alternativas na questão 166 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2016/ENEM 2015 

Alternativa Nº (%) 

A 1190 18,1% 

B 1352 20,5% 

C 692 10,5% 

D 2765 41,9% 

E 570 8,6% 

Nula 23 0,3% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

Gráfico 7 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 166 do ENEM 2015. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

  

Para esse item, analisamos de acordo com o Gráfico 7 e a Tabela 23 que 

1352 alunos correspondentes a 20,5% marcaram a letra B e gabaritaram. Porém, 

esse percentual representa um índice de desempenho muito baixo, relevando uma 

difícil situação problema. Dessa maneira, dos 6592 estudantes que responderam a 

esse item 5217 assinalaram um dos 4 distratores e 23 foram anulados. Ou seja, 

temos um percentual de 79,5% que não acertaram o item. Verifica-se também que o 

somatório dos três menores percentuais dos distratores corresponde a 37,2% 

referindo-se a um total de 2452 estudantes e o distrator mais notável teve 41,9% 

revelando em valores absolutos um total de 2765 alunos, o que significa que a 

maioria dos estudantes convergiu ao distrator mais assinalado.  

Nesse item, os estudantes tinham que ter conhecimentos sobre as medidas 

de tendência central para, nesse caso, estabelecer um cálculo apropriado na 

determinação da ordem de final classificação de um concurso. Para isso, os 
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candidatos deveriam calcular a média aritmética das cinco etapas desse concurso 

utilizando as informações que estão no quadro componente da questão, com isso 

partindo de uma informação quantitativa dos dados para uma análise qualitativa. 

Tem-se sua importância para os alunos do ensino médio que “são a base de muitos 

outros conceitos estatísticos e probabilísticos como variáveis aleatórias e 

distribuições estatísticas de probabilidade” (BATANERO, 2000). Assim temos os 

procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º Estabelecer a equação das médias de acordo com a distribuição do quadro que 

compõe o item. 

                        
                

 
  

2º Candidato A: Como a média das quatro primeiras etapas foi 90 

    
              

 
   

       

 
    

3º Candidato B : Como a média das quatro primeiras etapas foi 85 

    
       

 
    

4º Candidato C: Como a média das quatro primeiras etapas foi 80 

    
        

 
    

5º Candidato D: Como a média das quatro primeiras etapas foi 60 

    
        

 
    

6º Candidato E: Como a média das quatro primeiras etapas foi 60 

                                                     
         

 
      

A opção correta é a B, visto que: 
85 > 84 > 83 > 68 > 66, ou seja, 
Mb > Ma > Mc > Me > Md  
 

DISTRATORES 

 

1) No distrator letra A, o erro, possivelmente, está associado em levar em 

consideração as médias das quatro primeiras etapas, ao invés das cinco. Nesse 
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caso, hipoteticamente, os estudantes atribuíram os valores da segunda coluna. 

Temos um percentual de 18,1%, nesse caso, um total de 1190 estudantes 

assinalaram essa alternativa. 

Segue o erro: 

Candidato A: 90; 

Candidato B: 85; 

Candidato C: 80; 

Candidato D: 60; 

Candidato E: 60. 

 

2) Nesse distrator letra C. O erro, possivelmente, é realizar a operação da média 

aritmética utilizando as duas grandezas do quadro ao invés de calculá-la com todos 

os valores da distribuição, sem observar o critério de desempate. Chega-se nesse 

distrator a 10,5% representando 692 estudantes que marcaram essa alternativa.  

 

Segue o erro: 

                        
                

 
  

 Candidato A:      
     

 
   

   

 
    

 Candidato B :     
      

 
    

 Candidato C:     
     

 
      

 Candidato D:     
     

 
   ,  

 Candidato E:         
      

 
   .   

 

3) Já para o distrator mais assinalado, Letra D. O erro possivelmente é, realizar 

a operação da média aritmética utilizando as duas grandezas do quadro, ao invés de 

calculá-la com todos os valores da distribuição. Para esse distrator tivemos um 

percentual de 41,9% perfazendo um valor absoluto de 2675 estudantes. Nesse caso, 

os candidatos observam o critério de desempate. 

Segue o erro: 
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 Candidato A:      
     

 
   

   

 
    

 Candidato B :     
      

 
    

 Candidato C:     
     

 
      

 Candidato D:     
     

 
   , vem primeiro pelo critério de desempate. 

 Candidato E:         
      

 
   .  RESPOSTA: C – B - E - D – A. 

 

 

4) Para o distrator letra E. O erro possivelmente, é considerar que os valores da 

quinta etapa expostos no quadro como sendo a média aritmética do concurso. 

Nesse distrator teve-se 8,6% de estudantes que assinalaram, correspondente a 570. 

Segue o erro: 

Candidato A: 60; 

Candidato B: 85; 

Candidato C: 95; 

Candidato D: 90; 

Candidato E: 100. 

 

No Quadro XI temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 
Quadro XI - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 166 
de 2015 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 
 

166 

 
 
 

2015 

 
 
 

41,9 

Realizar a operação 
da média aritmética 
utilizando as duas 
grandezas do 
quadro, em vez de 
calculá-la usando a 
devida ponderação. 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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Q175, 2015, Caderno Amarelo 

 

Competência 7: Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 29: Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso 

para a construção de argumentação. 

Sub-habilidade: Saber calcular o número de elementos de um espaço amostral e 

ter conhecimento sobre o cálculo da probabilidade condicional envolvendo extrações 

sem reposição. 

Conteúdo: Noções de probabilidade – espaço amostral e probabilidade condicional. 

 

                  Figura 11 – Questão 175 da prova do ENEM 2015 

 
                   Fonte: ENEM 2015 – Caderno Amarelo 
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Tabela 24- Desempenho das alternativas na questão 175 dos aprovados na primeira  
chamada do SISU 2016/ENEM 2015  

Alternativa Nº (%) 

A 1462 22,2% 

B 1002 15,2% 

C 1188 18,0% 

D 1314 19,9% 

E 1606 24,4% 

Nula 20 0,3% 

Total 6592 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 
 
 
 

Gráfico 8 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 175 do ENEM 2015. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

 

 

No Gráfico 8 e Tabela 24 observamos que 24,4% acertaram esse item. Esse 

valor representa 1606 estudantes de um universo de 6592 que acertaram. E 75,6% 

que, em valores absolutos representam 4986, erraram ou foi nula a questão. O 

percentual de 24,4% demonstra um índice de desempenho muito baixo, relevando 

uma difícil situação problema. Verificamos ainda que a distribuição entre os 

percentuais e os valores absolutos entre as alternativas nesse item ficaram muito 

próximas, em torno de 19,9% a média. A maior diferença foi da alternativa A para a 

B de 7% quantificando 460 estudantes.  

A solução desse item, exige aplicar o cálculo de probabilidade para eventos 

independentes e comparar essas probabilidades. Nessa direção Díaz e De La 

Fuente (2005) explicam que eventos independentes existem se a probabilidade de 
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10,0%
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um deles não mudar para condicionamento do outro. Por isso, em eventos 

independentes não se deve esquecer da regra do produto associando a essa regra a 

soma dos eventos probabilísticos. 

Procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º Calcular o espaço amostral, para isso multiplicamos o total de equipes pelo total 

de atletas por cada equipe. Em seguida, realizamos o cálculo probabilístico para os 

três modos diferentes para escolher os atletas para a realização do exame 

antidoping. 

E= total de equipes; A= total de atletas. 

E. A = 20 equipes. 10 atletas = 200 atletas 

2º P (I) de acordo com o Modo I, sortear 3 atletas entre todos os participantes; 

       
 

   
  
   

   
  
   

   
  

 

   
  

3º P (II) de acordo com o Modo II, sortear primeiro uma das equipes e depois sortear 

três atletas: 

        
 

  
  (   

 

  
  
 

 
  
 

 
)  

 

   
  

4º P (III) de acordo com o Modo III, sortear três equipes e depois sortear um atleta 

de cada uma dessas três equipes: 

          (
 

  
  
  

  
  
  

  
)  

 

  
 

 

   
 . Opção E. 

 

DISTRATORES 

 

1) O distrator mais assinalado letra A. o erro, possivelmente, foi calcular as 

probabilidades P(II) e P(III) como soma e não como produto de eventos 

independentes. Nesse distrator com percentual de 22,2% onde, 1606 estudantes 

acertaram de um total de 6592. 

Segue o erro: 

Calcular o Espaço amostral. 

E. A = 20 equipes. 10 atletas = 200 atletas 

Modo I: 
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 P (I) = 
                  

                      
        

 

   
       

Modo II:  

 P(II)= 
           

           
  

         

       
         

 

  
  

 

  
  

 

  
      

Modo III: 

 P(III) = 
         

           
  

          

       
          

 

  
  

 

  
  

 

  
     .  

Resultado: P(I) < P(III) < P(II). 

 

2) Para esse distrator letra B, o erro, possivelmente, foi calcular a probabilidade 

P(I) com três atletas pelo seu total de atletas por equipe e P(III) com o total de 

atletas por equipe pelo total de equipes participantes. Teve 15,2% percentual e um 

valor absoluto de 1002 estudantes que marcaram essa alternativa. 

Segue o erro: 

      
 

  
; 

       
 

   
; 

        
  

  
    

 

3) No distrator letra C, o erro, hipoteticamente, foi calcular a probabilidade P(II) 

sorteando uma das equipes e P(III) sorteando um atleta das equipes. Para essa 

alternativa teve 18% dos estudantes que indicaram, perfazendo um total de 1188. 

Segue o erro: 

      
 

   
; 

       
 

  
; 

        
 

  
    

 

4) Já no distrator letra D, o erro, possivelmente, foi calcular a probabilidade P(III) 

como soma e não como produto de eventos independentes. Com 1314 estudantes, 

representando 19,9% do total de 6592 marcaram esse distrator. 

Segue o erro: 

       
 

   
  
   

   
  
   

   
  

 

   
 ; 

        
 

  
  (   

 

  
  
 

 
  
 

 
)  

 

   
; 
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 . 

 

No Quadro XII temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 

Quadro XII - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 
175 de 2015 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 

175 

 
 

2015 

 
 

22,2 

Calcular 
probabilidades 
condicionais, as 
quais envolve 
interseção de 
eventos, 
considerando como 
sendo união de 
eventos. Por isso, 
possivelmente, o 
candidato usou a 
adição em vez da 
multiplicação. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
De interferência. 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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ENEM 2016 CADERNO AMARELO 

Q 147, 2016, Caderno Amarelo 

 

Competência 7:. Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. 

Habilidade 28: Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade. 

Sub-habilidade: Saber usar os conceitos da probabilidade associados à 

independência de eventos, bem como a união de eventos mutuamente excludentes 

(Axioma III)16. 

Conteúdo: Noções de probabilidade – Axioma III estabelecido para dois eventos 

mutuamente excludentes e eventos independentes.  

 

Figura 12 – Questão 147 da prova do ENEM 2016 

      

Fonte: ENEM 2016 – Caderno Amarelo 

 

 

 

 

 

                                            
16 Se E1 e E2 são eventos mutuamente exclusivos, então: P(E1 ou E2) = P(E1) + P(E2). 
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Tabela 25 - Desempenho das alternativas na questão 147 dos aprovados na primeira 
chamada do SISU 2017/ENEM 2016 

Alternativa Nº (%) 

A 740 11,4% 

B 1699 26,2% 

C 1525 23,5% 

D 1612 24,8% 

E 887 13,7% 

Nula 34 0,5% 

Total 6497 100,0% 

Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 
Gráfico 9 - Percentual das respostas nas cinco alternativas na questão 147 do ENEM 2016. 

 
Fonte: INEP/UFRN/COMPERVE/OVEU 

 

 

Para esse item o Gráfico 9 e Tabela 25 demonstra que 23,5% dos 

estudantes, o que representa 1525 de um total de 6497, marcaram corretamente. Já 

76,5%, representando 4972 erraram ou foi nula a questão. Este percentual de acerto 

indica que o item teve um índice de desempenho muito baixo, relevando que se trata 

de uma difícil situação problema. Estes dados mostram que os distratores A e E, os 

extremos, tiveram um percentual menor consecutivamente de 11,4% com 740 

estudantes e 13,7% com 887. Já os distratores letras B e D tiveram, 

consecutivamente, 26,2% com 1699 e 24,8% perfazendo 1612. 

Nesse item, a exigência é aplicar o cálculo de probabilidade para eventos 

independentes e depois somar as duas possibilidades do percurso. De acordo com 

Díaz e de la Fuente (2005) com que já parafraseei no item anterior, esses eventos 

independentes existem caso a probabilidade de apenas um deles não mude para 

condicionamento do outro. Implica-se, nesse caso, a tomada de decisão entre os 
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caminhos do percurso a serem tomados. Nesse item, destacam-se dois caminhos 

para cumprir o objetivo da situação problema. 

Procedimentos do gabarito/descritor: 

 

GABARITO/DESCRITOR 

 

1º visualizar as possibilidades disponíveis para chegar até a área IV no esquema de 

acordo com o mapa do parque: 

 

 

 

Temos dois caminhos a partir da entrada do parque: ABC ou DEF 

2º Calcular a probabilidade de cada caminho como eventos independentes: 

 

a)         
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

  
 

b)         
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

 
 

 

3º Calcular a probabilidade de chegar à área IV somando as duas probabilidades. 

 

                             
 

  
 

 

 
  

 

  
   Letra C. 

 

DISTRATORES 

 

1) No distrator letra A, o erro, possivelmente, é multiplicar todas as possibilidades ao 

invés de somar o resultado do produto entre a probabilidade de cada caminho a ser 

tomado para chegar ao objetivo proposto. O percentual foi de 11,4% o que 

corresponde a 740 estudantes, nesse caso, o erro ocorre quando determina as 
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possibilidades sem considerar a soma entre os caminhos do percurso para chegar a 

área IV.  

Segue o erro: 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

  
   

 

2) Já para o distrator mais assinalado a letra B, provavelmente temos dois erros. O 

primeiro é calcular todas as probabilidades utilizando apenas duas possibilidades em 

cada ponto do percurso e o segundo é multiplicar todas as possibilidades 

separadamente e depois somar os resultados do produto, sem considerar que 

existem dois eventos distintos, mutuamente excludentes, o que segue à direita e o 

que segue à esquerda (aplicação do Axioma III).  De acordo com a Tabela 25 e o 

gráfico 9 a porcentagem é de 26,2% com valor absoluto de 1699 estudantes. Para 

Díaz e LaFuente (2005) estes erros ocorrem pela dificuldade de entendimento em 

noções de eventos independentes e pela compreensão deficiente do espaço 

amostral onde ocorre os eventos. 

Segue o erro: 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

  
   

 

3) Para o distrator letra D, o erro, hipoteticamente é, obter o valor da probabilidade 

levando em consideração apenas duas possibilidades como únicos eventos desse 

espaço amostral, ao invés de seis. Isso pode acontecer quando o candidato 

confunde os percursos a serem tomados na situação problema ao construir o 

espaço amostral do evento utilizado para o princípio multiplicativo (BRASIL, 2018). 

Este erro de acordo com a Tabela 25 gerou um percentual de 24,8% perfazendo um 

total de 1612 candidatos que, marcaram este distrator. 

 

Segue o erro: 

 

   
 

 
 
 

 
  

 

 
.  
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4) Já no distrator letra E há três erros, hipoteticamente, para estabelecer as relações 

entre os caminhos para alcançar o objetivo proposto no item. O primeiro é confundir 

as probabilidades com seguimentos de reta; o segundo é calcular a probabilidade de 

apenas um percurso e o terceiro somar a probabilidade do percurso calculado com 

os últimos seguimentos de reta para chegar ao objetivo. Marcaram esse distrator 

887 candidatos representando 13,7%. 

Segue o erro: 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

  
                       

 

 
   

 

  
  

 

 
  

 

  
.  

 

No Quadro XIII temos o número da Questão, ano, percentual de escolha em 

relação ao distrator mais assinalado, erros e a tipologia do erro de acordo com 

Radatz (1979). 

 

Quadro XIII - Erros e sua tipologia associados ao distrator de muito baixo desempenho da questão 
147 de 2016 

Nº. Questão Ano % de escolha 
do distrator 

mais 
assinalado 

Erro Tipologia 

 
 
 
 

147 

 
 
 
 

2016 

 
 
 
 

26,2 

Calcular todas as 
probabilidades 
utilizando apenas 
duas possibilidades 
em cada ponto do 
percurso e multiplicar 
todas as 
possibilidades 
separadamente e 
depois somar os 
resultados do 
produto, sem 
considerar que 
existem dois eventos 
distintos, 
mutuamente 
excludentes, o que 
segue à direita e o 
que segue à 
esquerda (aplicação 
do Axioma III). 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 

 

Fonte: Pesquisa do autor. 

 

A partir destas análises de erros de acordo com cada distrator das nove 

questões, para o próximo objetivo iremos analisar as dificuldades de aprendizagem 
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que possam ser associadas a esses erros no tema objeto desse estudo nas provas 

de matemática do ENEM 2013-2016. 

 

5.5 Dificuldades de aprendizagem que possam ser associadas aos erros no tema 

objeto desse estudo nas provas de matemática do ENEM 2013-2016.  

 

Para associar os erros às dificuldades de aprendizagem construimos o 

Quadro XIV com a identificação das questões de baixo desempenho, ano 

correspondente, assim como os erros e sua tipologia de acordo com a 

caracterização clássica de Radatz (1979) que está no capítulo teórico dessa 

pesquisa.  

 
Quadro XIV - Erros e suas tipologias associados ao distrator mais assinalado  nas questões de muito 
baixo desempenho do Enem dos anos de 2013 a 2016 

Nº. 

QUESTÃO 

 

ANO 

% DE 

ESCOLHA 

do 

distrator 

mais 

assinalado 

                ERRO TIPOLOGIA 

 

Q176 

 

2013 

 

31,4 

Atribuir probabilidade 
maior aos dois que 
têm maiores 
quantidades de 
cartelas. 

Associados 
aprendizagem deficiente 
de fatos, habilidades e 
conceitos prévios. 
 

 

Q152 

 

2014 

 

24,5 

Estimar a 
probabilidade 
multiplicando as 
possibilidades por dois 
ao invés de quatro, 
estabelecendo a 
relação apenas com o 
percentual da resposta 
errada. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
de assimilação. 
 

 

Q155 

 

2014 

 

37,6 

Determinar as médias 
aritméticas e 
escolhendo a maior 
dentre elas, 
confundindo o valor 
com a maior 
quantidade. 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 
 

 

Q149 

 

2015 

 

40,8 

Utilizar diretamente a 
probabilidade de um 
aluno compreender e 
falar inglês dada na 
própria questão. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
de associação. 
 

   Confundir em relação 
a uma das grandezas 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
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Q155 2015 25,9 o percentual de 
rendimentos mensais 
com a média apurada 
somada a 
porcentagem do total 
de rendimentos 
mensais dos 10% 
mais pobres. 

de associação. 
 

 

Q158 

 

2015 

 

33,4 

Considerar para o 
cálculo o valor total da 
amostra 100% e 
subtrair do percentual 
do público alvo (x%) 
igualando a meta 
estabelecida 5,9%. 
Associados a 
aplicação de regras. 

Associações erradas ou 
rigidez do pensamento: 
de assimilação. 
 

 

Q166 

 

2015 

 

41,9 

Realizar a operação 
da média aritmética 
utilizando as duas 
grandezas do quadro, 
em vez de calculá-la 
usando a devida 
ponderação. 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 
 

 

Q175 

 

2015 

 

22,2 

Calcular 
probabilidades 
condicionais, as quais 
envolve interseção de 
eventos, considerando 
como sendo união de 
eventos. Por isso, 
possivelmente, o 
candidato usou a 
adição em vez da 
multiplicação. 

Associações erradas ou 

rigidez do pensamento: 

de interferência. 

 
Q 147 

 
2016 

 
26,2 

Calcular todas as 
probabilidades 
utilizando apenas duas 
possibilidades em 
cada ponto do 
percurso e multiplicar 
todas as 
possibilidades 
separadamente e 
depois somar os 
resultados do produto, 
sem considerar que 
existem dois eventos 
distintos, mutuamente 
excludentes, o que 
segue à direita e o que 
segue à esquerda 
(aplicação do Axioma 
III). 

Associados a aplicação 
de regras ou estratégias 
irrelevantes. 
 

Fonte: Pesquisa do autor. 
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As análises dos erros e das dificuldades de aprendizagem associadas aos 

distratores de acordo com ao Quadro XIV evidenciam o entendimento apresentado a 

seguir.  

Na questão 176 de 2013, a situação problema propõe calcular combinações 

baseadas em valores de um quadro, com isso a verificação da probabilidade de dois 

de quatro apostadores serem premiados. Essas combinações deveriam ser feitas 

baseadas em uma cartela com 60 números, cujo sorteado seria aquele que os 6 

números estivessem em uma mesma cartela, independente da ordem dos números 

sorteados. Nesse caso, o erro, hipoteticamente, demonstra que o candidato não 

compreendeu que a questão envolvia técnicas de contagem, no caso, a 

combinação, possivelmente por não ter conhecimento sobre Análise Combinatória.  

Para Morgado et al. (2006) a dificuldade nesse tipo de questão está na 

utilização inadequada das técnicas de resolução de problemas relacionados a 

análise combinatória sistematicamente que torna o estudante inapto para gerar uma 

modelagem apropriada aos problemas de contagem. Rubin et al. (1991) 

acrescentam que, nesse tipo de situação problema, devem existir diferentes tipos de 

abordagens, através de “técnicas” que ajudem aos alunos a aprender de forma “útil” 

para ter validade e solidez na resolução desse tipo de questão. Díaz, Batanero e 

Wilhelmi (2008), alertam para essa dificuldade em “descrever um modelo 

matemático” específico por um ou vários parâmetros dentro de uma situação de 

combinação de elementos.  

Distribuições de probabilidade são importantes, ressalta Huck (2008), porque 

estão conectados centralmente, por exemplo, para confidenciar intervalos que são 

construídos em torno de uma determinada amostragem estatística. Para Sánchez e 

Valdez (2013), nesse caso, aparece o nível de raciocínio como uma das principais 

dificuldades de executar esse tipo de situação problema, onde as articulações das 

definições subjetivas partindo do conceito ensinado no ambiente escolar evidenciam 

nesse tipo questão.  

Batanero, Godino e Navarro-Pelayo (1996) relatam que, no raciocínio 

combinatório, há dificuldades em distinguir combinação de permutação. Por isso, 

alguns educandos usam outras alternativas, apenas a multiplicação. Isto é um sinal 

de que esses estudantes não tiveram uma educação prévia da diferença entre 

“seleção (conjunto de n elementos diferentes, no qual uma amostra m é retirada), 



166 
 
 

colocação (relação do objeto ao conceito e partição (divisão em subconjuntos)” para 

os procedimentos sistemáticos desse tipo de situação problema.  

Já na questão 152 do ano de 2014, avalia-se o conhecimento para estimar 

as possibilidades e determinar a probabilidade de um teste que terminará na quinta 

pergunta. Nessa questão, deve-se calcular as possibilidades de acerto/erro em um 

determinado teste. O examinador de acordo com a situação problema já sinaliza o 

percentual probabilístico de determinado candidato errar na quinta pergunta. O 

percentual nesse distrator foi de 24,5% e o erro relacionado está em estimar a 

probabilidade multiplicando as possibilidades por dois ao invés de quatro, 

estabelecendo a relação apenas com o percentual da resposta errada.   

Para Diebold e Pauly (1987) essas situações são dificuldades que aparecem 

na elaboração em um estudo. Verifica-se que existe uma quebra na estrutura que 

poderá diminuir consideravelmente a utilização de uma combinação de previsões, 

vez que se trata de um modelo para chegar a um valor probabilístico entre as 

perguntas do teste. Pooper (1967) sinalizava dificuldades na aprendizagem desse 

tipo de situação problema que envolve experimentos, observações ou comparações 

de padrões de dados obtidos, nesse caso, através de perguntas sucessivas.  

As pesquisas de Batanero e Díaz (2015) têm assinalado a dificuldade de 

resolução e a importância nesse tipo de probabilidade de hipóteses onde existe um 

limite de frequência e um número de repetições independentes de um experimento 

de verdadeiro/falso. Essas pesquisadoras também argumentam que, nesse tipo de 

situação problema, onde há uma sequência de possibilidades, existe a dificuldade 

de aprendizagem em “notar que a probabilidade de uma hipótese não terá 

significado em uma frequência”. Por isso, observa-se apenas uma das alternativas 

certo/errado ao invés de contabilizar o total de possibilidades sugerido na questão.  

Na questão 155 de 2014, a situação problema correspondia em avaliar 

conhecimentos a respeito das medidas de tendência central. Sua solução implicava 

em calcular a média aritmética para cada experimento e depois analisar com os 

respectivos reagentes que compõe um quadro na questão. Ao comparar as 

respectivas médias com os reagentes dos experimentos só interessaria para o 

pesquisador citado na questão o reagente cujos resultados fossem acima da média 

encontrada para aquele reagente. O percentual de estudantes que erraram ao 

marcar o distrator C foi de 37,6%. O erro pode ser associado em determinar as 
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médias aritméticas e escolher a maior dentre elas, confundindo o valor com a maior 

quantidade.  

Os estudos de Mokros e Russell (1995), Huck (2008) e Estrella (2016) têm 

demonstrado as dificuldades dos estudantes em resolver situações com as medidas 

de tendência central, especialmente, “média”, onde se aplica que a média aritmética 

é um objeto matemático de complexidade que se esconde atrás de um algoritmo de 

cálculo simples. Muitas vezes, os discentes colocam a média “no centro do caminho 

da distribuição”, podendo perder o significado de representatividade que “esse 

parâmetro implica”.   

As dificuldades envolvidas nesta medida da tendência central (média 

aritmética) ocorrem com o reconhecimento da média como valor "típico" ou 

"representativo dos dados" e, por isso, esta é colocada no centro do caminho de 

distribuição, com valor representativo dos dados, reconhece que os sujeitos 

interpretam os dados numéricos, conhecem o cálculo da média sem levar em 

consideração o contexto (ESTRELLA, 2008, 2016). Reaburn (2011) argumenta 

sobre a dificuldade dos alunos em relacionar a média aritmética como um número 

representativo em um conjunto de dados para fazer as devidas comparações, o que 

exige para resolver essa situação problema. 

A questão 149 de 2015 propõe determinar o percentual de probabilidade de 

o entrevistador ser compreendido em sua pergunta em inglês por três alunos 

entrevistados na fase final de seleção de intercâmbio. Associa-se esse distrator, com 

porcentagem de 40,8%, ao erro de utilizar diretamente a probabilidade de um aluno 

compreender e falar inglês dada na própria questão, ficando evidenciada a 

dificuldade de realizar o cálculo de porcentagem de 70% à 
  

   
 e fazendo a 

multiplicação entre si necessária, pois eram três finalistas, e depois subtrair o 

resultado desse produto por 100 que representa os 100% do total de alunos da 

escola.  

Coutinho (1994) sinaliza que a dificuldade de aprendizagem nesse caso 

envolve escolher um modelo matemático para “expressar sua ligação estreita com o 

mundo real”, como também dificuldades pela “complexidade de problemas da lógica 

combinatória” que resultam em confundir eventos independentes com operações 

aritméticas sem estabelecer a “lógica combinatória”.  
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Para Romero (2008), existindo eventos independentes, o seu resultado dá-

se pelo produto de suas probabilidades. Dessa forma, existe também dificuldade de 

entender a diferença entre “eventos independentes de eventos mutuamente 

excludentes” para a resolução dessa situação problema, por isso, essa dificuldade 

de aprendizagem, segundo esse pesquisador, apresenta um distanciamento do 

objeto e do educando.  

Já a questão 155 de 2015 faz uma abordagem sobre a renda média apurada 

em 2010 por um total 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade. O 

item pede para calcular a diferença entre a renda dos 10% mais ricos pelos 10% 

mais pobres em relação a população e aos percentuais correspondentes a cada 

grupo. Nesse distrator a porcentagem de escolha foi de 25,9% e o erro, 

possivelmente, é confundir em relação a uma das grandezas o percentual de 

rendimentos mensais com a média apurada, somada a porcentagem do total de 

rendimentos mensais dos 10% mais pobres. 

A dificuldade em relacionar esses objetos matemáticos para o cálculo tem 

sido mostrada por Moore (1990), Rubin et al (1991), Wild & Pfannkuch (1999), e 

Reaburn (2011) norteando que a amostragem é influenciada pela variação em cada 

processo aplicativo de determinada situação problema, como também as respostas 

dos alunos podem indicar a falta de experiência em pensar na distribuição dessas 

amostras geradas partindo de uma população particular.  

Na questão 158 de 2015, a situação problema pede para calcular o 

percentual de vacinação do público alvo para prevenir o HPV, cuja probabilidade 

desse público adquiri-la seja no máximo de 5,9%. No entanto, o distrator mais 

assinalado, que foi de 33,4%, considerou o erro, hipoteticamente, para o cálculo o 

valor total da amostra 100% e subtraiu do percentual do público alvo (x%) igualando 

a meta estabelecida 5,9%.  

Nesse caso, a principal dificuldade dos estudantes na resolução dessa 

situação problema se dá quando existe um número de percentuais diferentes e 

sucessíveis que exige a resolução do problema, tradução e análise das informações 

fazendo uso de raciocínio percentual para os cálculos probabilísticos. Dessa 

maneira, deve-se promover o conceito fundamental de probabilidade para auxiliar a 

leitura (SANTANA, 2011).  

Pode-se citar também estudos de DelMas et. al. (2002) e Cumming (2006) 

que mostram as dificuldades dos alunos em acreditar no nível de confiança que 
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representa esse tipo de amostra com percentuais sucessivos de distribuições e 

intervalos percentuais de confiança a serem calculados. Já Huck (2008) aponta para 

as dificuldades de aprendizagem, nesse caso, na distribuição das hipóteses da 

probabilidade em situações sucessivas de intervalos sem levar em conta os fatores 

de observação da amostra.  

Na questão 166 de 2015 deveria ter sido aplicado o cálculo da média 

aritmética para saber a ordem de classificação dos candidatos para um concurso. A 

solução correta seria somar as notas das cinco etapas e dividir por cinco, 

observando que na segunda coluna está a média das quatro primeiras etapas. O 

distrator mais apontado foi de 41,9% e o erro em realizar a operação da média 

aritmética utilizando as duas grandezas do quadro ao invés de calculá-la usando a 

devida ponderação.  

A dificuldade dos estudantes, nesse caso, aplica-se pelo fato da 

inobservância que na segunda coluna estava a média das quatro primeiras etapas, 

ficando evidente a dificuldade de identificar e estabelecer relações entre a quinta 

etapa e as demais etapas do concurso. Com isso, é evidente uma aprendizagem 

instrumental dos conceitos, fixando-se apenas na utilização e aplicação de fórmulas 

ou regras de cálculo (MARTINS, PIRES, BARROS, 2009). 

Huck (2008) sinaliza a dificuldade em calcular a média dos subgrupos, 

significando um “nível de agregação”, onde deve-se levar em consideração toda a 

amostra para determinar a respectiva média. Para Rondero e Font (2015), a média 

aritmética possui contextos intramatemáticos, os quais deverão envolver práticas 

pedagógicas envolvendo “definições, propriedades, representações etc.”, 

relacionadas às médias, buscando diminuir as complexidades de resolução.  

A questão 175 de 2015 propõe três modos distintos de escolher atletas para 

realizarem um exame antidoping. O distrator mais assinalado foi de 22,2% e, 

possivelmente, o erro foi calcular probabilidades condicionais, as quais envolvem 

interseção de eventos, considerando como sendo união de eventos, por isso, 

possivelmente, o candidato usou a adição no lugar da multiplicação.  

As dificuldades de aprendizagem em hipóteses se relacionam às estudadas 

por Falk (1986) que observou que muitos educandos não distinguem entre uma 

probabilidade condicionada e a sua transposta, ou seja, entre as duas 

probabilidades P(A/B) e P(B/A).  
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Os estudos de Pollatsek et al. (1987) identificaram que os educandos 

confundem o acesso de um enunciado em linguagem comum para linguagem 

simbólica e vice-versa das probabilidades. Com isso, revela-se a dificuldade nessas 

transformações entre as linguagens. Sánchez e Valdez (2013) esclarecem que, no 

campo da probabilidade, é comum que alguns educandos mantenham “um conjunto 

de ideias que contradizem com os resultados de cálculo com a teoria” devido à 

dificuldade na aprendizagem da tipologia probabilística.  

Na questão 147 de 2016 a situação problema é relacionada a um esquema 

que ilustra o mapa de um parque com cinco áreas de brinquedos, assim como os 

cinco caminhos para cada uma dessas áreas, de forma que o questionamento é: 

qual a probabilidade de um adolescente sem conhecer o parque chegar a área IV 

sem passar por outras e sem retornar para a entrada? O erro relacionado ao 

distrator mais assinalado que foi de 23,5%, hipoteticamente, está em calcular todas 

as probabilidades utilizando apenas duas possibilidades em cada ponto do percurso 

e multiplicar todas as possibilidades separadamente e depois somar os resultados 

do produto, sem considerar que existem dois eventos distintos, mutuamente 

excludentes, o que segue à direita e o que segue à esquerda (aplicação do Axioma 

III).  

De acordo com Tversky e Kahneman, (1982) esse tipo de dificuldade ocorre, 

quando se avalia a probabilidade de um evento com base na representatividade 

desse evento em relação à população. Por isso, essa dificuldade de aprendizagem 

evidencia-se em estabelecer as relações em cada ponto do percurso, dificuldades 

na execução face às várias possibilidades de tomada de decisão. 

Huck (2008) afirma que esse tipo de dificuldade se dá pelo “valor de 

possibilidades envolvidas no teste de hipóteses, comparando uma estatística de 

teste com uma distribuição de probabilidade apropriada” (HUCK, 2008, p 93). Dessa 

maneira, a distribuição das possibilidades muda em função de eventos para cada 

ponto distinto podendo não perceber que a probabilidade de observar um resultado 

correspondente à solicitada não será exatamente a probabilidade correspondente ao 

gabarito da questão.  

Das análises realizadas, pode-se sistematizar quais dificuldades estão 

relacionadas aos erros sobre o tema “conhecimentos em estatística e probabilidade” 

nas questões das provas de Matemática de 2013 a 2016 do ENEM. Tais dificuldades 

por questão são: 
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a) Q176 de 2013 – Utilizar inadequalmente as técnicas de resolução de 

problemas relacionados à análise combinatória sistematicamente; 

b) Q152 de 2014 – Elaborar a verificação na quebra de estrutura em 

combinações e na realização desse tipo de teste com experimentos, observações ou 

comparações de padrões de dados obtidos, nesse caso, através de perguntas 

sucessivas; 

c) Q155 de 2014 - Relacionar a média aritmética como um número 

representativo em um conjunto de dados para fazer as devidas comparações;  

d) Q149 de 2015 - Escolher um modelo matemático para expressar sua 

ligação estreita com o mundo real e complexidade de problemas da lógica 

combinatória; 

e) Q155 de 2015 - Relacionar objetos matemáticos para o cálculo 

norteando que, a amostragem é influenciada pela variação em cada processo 

aplicativo de determinada situação problema; 

f) Q158 de 2015 – Calcular percentuais diferentes e sucessíveis, exigindo 

a resolução do problema, traduzindo e analisando as informações, fazendo uso de 

raciocínio percentual para os cálculos probabilísticos; 

g) Q166 de 2015 - Identificar e estabelecer relações em calcular a média 

dos subgrupos; 

h) Q175 de 2015 – Transformar a linguagem comum para linguagem 

simbólica e vice versa das probabilidades, assim como distinguir as hipóteses em 

probabilidades condicionadas; 

i) Q147 de 2016 – Estabelecer as relações na execução face às várias 

possibilidades para tomar decisão. 

 

Notamos assim que as análises dos erros dos estudantes que foram 

aprovados em primeira chamada para a UFRN via SISU pelo ENEM dos anos 

investigados, baseando-se nos relatórios da seção de Estatística da 

COMPERVE/UFRN, refletem que é preciso melhorar o processo de ensino-

aprendizagem no Ensino Médio quanto aos conceitos de estatística e probabilidade. 

Contudo, poderemos utilizar essas identificações, categorias e tipologias de erros 

para promover uma ação pedagógica voltada a uma aprendizagem com significado 

para o educando. 

O processo de ensino-aprendizagem, em estatística e probabilidade, deve 
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estar ligado à formação completa do educando porque esse conteúdo promove a 

tomada de decisão17. Faz-se necessário ainda que o mesmo processo esteja de 

acordo com o saber que forma o cidadão para a vida em sociedade, um ser capaz 

de entender todos os aspectos que norteiam e influenciam a ciência contextualizada 

e globalizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Migliolli (2006, p. 40) “consiste na escolha de uma opção ou mais dentre diversas alternativas 
existentes, seguindo passos previamente estabelecidos a fim de culminar numa solução que resolva 
ou não o problema”. 



173 
 
 

6 Considerações finais 

 

A avaliação em grande escala chamada ENEM seleciona alunos para o 

ingresso no ensino superior. Sendo assim, dentre outros aspectos, é uma 

ferramenta que auxilia a melhorar os processos de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos abordados na educação básica. As análises dos resultados que dizem 

respeito a erros e dificuldades na aprendizagem sobre o tema “conhecimentos em 

estatística e probabilidade” poderão apresentar pedagogicamente uma metodologia 

para o tratamento e superação adequada para esses erros.  

Nessas análises, identificamos que esse tema possui pelo menos uma 

questão com o índice de desempenho muito baixo no período estudado, por isso, 

constatamos a necessidade de verificar quais erros associados às dificuldades de 

aprendizagem poderiam estar contribuindo com essa situação. Nessa direção, 

estabelecemos cinco objetivos específicos para analisarmos esse fato. 

Para o perfil socioeconômico, vimos que o total da quantidade de aprovados 

entre as escolas públicas e privadas foi aumentando entre os anos estudados. 

Porém, ao analisar separadamente, nota-se um decréscimo entre o quantitativo de 

aprovados na primeira chamada pelo SISU entre os alunos da escola privada em 

relação aos alunos da escola pública.  

A região nordeste, em relação às demais, obteve o maior percentual de 

candidatos aprovados em primeira chamada para ingresso na UFRN. A faixa etária 

predominante é de 18 a 20 anos de idade e o gênero com maior percentual de 

aprovação é o masculino. Em relação a cor/raça, a que mais se apresenta é a parda.  

O nível de escolaridade dominante entre pais e mães é o ensino médio e a 

renda familiar preeminente está no intervalo “mais de um até 1,5 salários mínimos”. 

Verificou-se também que a maioria dos estudantes não têm experiência com 

trabalho.  

Com relação ao peso (proporção) do tema “estatística e probabilidade”, 

analisamos que, mesmo estando na ordem decrescente no terceiro lugar em relação 

aos demais, possui uma maior dificuldade pelos alunos de acordo com o índice de 

desempenho. 

Para o perfil de desempenho observou-se que em 2015 as questões 

que tratam do Índice de Desempenho (ID) - a 149 e 158 da prova amarela - 

tiveram o índice de acertos mais baixos com 8,8% e 10% respectivamente. 
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No ano de 2013 tivemos a questão 176 com 11,7% de acerto pelos estudantes. No 

entanto, as demais seis questões do período analisado revelaram também um 

desempenho “muito baixo”, apesar do percentual de acerto ser superior a esses 

embora estivessem dentro do nível de desempenho menor que 25%. 

Na identificação e caracterização dos erros, primeiro identificamos as 

competências, habilidades, sub-habilidades e conteúdo específico para cada 

questão e depois analisamos as tabelas e gráficos. Fizemos o gabarito/descritor, 

encontramos a solução para cada questão e depois com os quatro distratores, 

identificamos os erros associados. Apresentamos esses erros no Quadro XIV 

formado por: ano, percentual de escolha, erro e a tipologia pela caracterização 

clássica de Radatz (1979) que está no Quadro III (ver Capítulo 2 da tese). Por 

último, associamos cada erro dos distratores mais sinalizados pelos estudantes às 

possíveis dificuldades de aprendizagem. 

Acrescentamos que os erros, associados aos distratores referentes a esse 

tema diz respeito a não determinar a hierarquia das operações, uso errado de 

dados, linguagem mal interpretada e inferência logicamente inválida. Como também 

a erros, associados à aritmética e à álgebra que envolve os cálculos nesse tema; 

erros ao interpretar informações que são provenientes de um esquema, gráfico, 

quadro ou tabela, como também inferências ou associações incorretas. 

Com relação às dificuldades de aprendizagem relacionadas a esses erros, 

podem ser associados aos processos de pensamento matemático, desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes, linguagem e objetos matemáticos não identificados nesse 

conteúdo nas provas do ENEM. Por isso, se faz necessário um processo de ensino 

da matemática utilizando os erros associados às respectivas dificuldades para 

melhorar a aprendizagem dessa matéria, podendo ser utilizados na discussão de 

conceitos envolvidos, criando um ambiente rico com novas estratégias para o 

ensino.    

Os resultados mostraram que, de maneira geral, o desempenho muito baixo 

possibilita a identificação dos erros e dificuldades na aprendizagem que, 

hipoteticamente, suporta ser associados aos distratores de maiores escolhas nas 

questões sobre o conteúdo de Estatística e Probabilidade da prova de Matemática 

entre os anos de 2013 a 2016. 

Este estudo pode contribuir como um referencial teórico para os docentes 

refletirem de forma crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem da Estatística 
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e Probabilidade na educação básica. Esta pesquisa pode dar uma contribuição para 

uma compreensão profissional para o ensino desses conteúdos, podendo contribuir 

e colaborar com eficácia para a aprendizagem dos estudantes, assim como produzir 

reflexões dirigidas aos diferentes fatores que busquem a melhoria da aprendizagem 

não só na dimensão cognitiva dos estudantes, mas no desenvolvimento integral.  

O conjunto de resultados obtidos para responder os objetivos propostos 

permite concluir que a análise de erros associados às dificuldades de 

aprendizagens, conforme proposto em nossa tese inicial, configura essencial para o 

planejamento do ensino de Estatística e probabilidade na educação básica.  

Acreditamos que um dos problemas fundamentais do ensino de estatística e 

probabilidade consiste na busca de possibilidades para que eles aprendam 

utilizando os erros como aliados para serem “trampolins” de uma aprendizagem 

consistente. Isso requer do professor as reflexões sobre a sua formação quanto às 

questões didático-metodológicas implícitas no ensino desse conteúdo e sobre a 

importância da avaliação no diagnóstico dos erros associados às dificuldades na 

aprendizagem, as quais se apresentam durante o ensino dos conteúdos no 

ambiente escolar. 

Nossos resultados podem contribuir para discussões e reflexões para pensar 

em estratégias para a docência em outros conteúdos e áreas de ensino. 
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ANEXO 

 

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias 

  

Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, 

racionais e reais.  

  

H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos 

números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais. H2 - Identificar padrões 

numéricos ou princípios de contagem. H3 - Resolver situação-problema envolvendo 

conhecimentos numéricos. H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 

construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. H5 - Avaliar propostas de 

intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.  

  

Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e 

a representação da realidade e agir sobre ela.  

  

H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço 

tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. H7 - Identificar 

características de figuras planas ou espaciais. H8 - Resolver situação-problema que 

envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. H9 - Utilizar conhecimentos 

geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução 

de problemas do cotidiano.  

  

Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

  

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.  H11 - Utilizar a 

noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. H12 - 

Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. H13 - Avaliar o 

resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. H14 - 

Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos 

relacionados a grandezas e medidas.  
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Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

  

H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas. H16 - Resolver 

situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente 

proporcionais. H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas 

como recurso para a construção de argumentação. H18 - Avaliar propostas de 

intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.  

  

Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis 

socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.  

  

H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre 

grandezas. H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre 

grandezas. H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos 

como recurso para a construção de argumentação. H23 - Avaliar propostas de 

intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.  

  

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social 

obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, 

extrapolação, interpolação e interpretação.  

  

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. H26 - 

Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 

construção de argumentos.  
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Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos 

fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações 

de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.  

  

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de 

dados expressos em uma tabela de freqüências de dados agrupados (não em 

classes) ou em gráficos. H28 - Resolver situação-problema que envolva 

conhecimentos de estatística e probabilidade. H29 - Utilizar conhecimentos de 

estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. H30 - 

Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de 

estatística e probabilidade. 

 

Objetos de conhecimento associados á Matriz de Referência de Matemática e suas 

Tecnologias  

  

• Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 

racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, 

porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e 

progressões, princípios de contagem. • Conhecimentos geométricos: características 

das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de medida e 

escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de 

figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos; teorema de 

Tales; relações métricas nos triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo 

agudo.  • Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e análise de 

dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e 

variância; noções de probabilidade. • Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; 

funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, racionais, exponenciais e 

logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções 

trigonométricas. • Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; 

circunferências; paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações. 

 
   


	ba54977e8bb596d8cbcd83e91ed1695b63753a1255fae306338dc657f2932bf3.pdf
	5778de3408514ef96bdd1b6a3f760a60eefd83c9dbfbbd283f4ff1c59b8e339e.pdf
	ba54977e8bb596d8cbcd83e91ed1695b63753a1255fae306338dc657f2932bf3.pdf

