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RESUMO 
 

O presente estudo, realizado por meio da Metodologia da Problematização com o 
Arco de Maguerez, objetivou analisar aspectos da avaliação e do tratamento do erro 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia consistiu em observação 
da realidade, visando determinar os elementos mais relevantes e instigantes, tendo 
em vista a temática eleita, que precisariam ser melhor investigados. Para isso, foi 
realizado o resgate de memória da autora a respeito de sua vivência escolar nos 
anos iniciais, além de contribuições da literatura, e uma análise da avaliação nos 
PCN. A partir disso, ocorreu a definição do problema: Como utilizar o erro do aluno, 
detectado no processo de avaliação da aprendizagem, para que possa haver a 
superação das dificuldades apresentadas? O que é necessário para que os 
professores possam estabelecer uma ação docente avaliativa positiva que vise à 
aprendizagem do aluno?. Na sequência, foram eleitos os pontos-chave do estudo. 
Na Teorização, recorreu-se à literatura, como também à aplicação de questionário 
junto a duas escolas da rede municipal de Londrina, com a participação de 
professoras de primeiro e segundo ano, visando perceber qual a concepção e como 
ocorre a avaliação e o tratamento do erro no processo de aprendizagem de seus 
alunos. Tais informações foram analisadas e discutidas, visando buscar soluções 
para o problema eleito. Na última parte, dos elementos conclusivos do estudo, está a 
discussão final da Teorização, as hipóteses de solução para o problema e por fim, a 
aplicação à realidade. Há ainda um item com o significado do estudo para a 
formação da autora. Concluiu-se que o erro ainda hoje tem conotação negativa. Por 
outro lado, o erro pode ser visto por uma perspectiva positiva, pela qual ocorre a 
valorização do conhecimento do aluno e o uso do erro como base para a superação 
das dificuldades. Em síntese, com este estudo verificou-se que ainda é necessário 
muito trabalho para que a avaliação e o erro sejam promotores de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Erro. Aprendizagem. Anos Iniciais.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

PARTE 1 – AS DECISÕES INICIAIS DO ESTUDO.................. ................................ ..8 

1.1 Introdução ............................................................................................................. 8 

1.1.1 Justificativa  ........................................................................................................ 8 

1.1.2 A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez e suas 

características ............................................................................................................. 9 

1.1.3 Objetivos .......................................................................................................... 13 

1.1.3.1 Geral .............................................................................................................. 13 

1.1.3.2 Específicos .................................................................................................... 13 

1.1.4 Organização do TCC ........................................................................................ 14 

1.2 Observação da realidade e definição do problema ............................................. 14 

1.2.1 Resgate de memória: recordações dos anos iniciais de minha vida escolar.... 15 

1.2.2 Contribuições da literatura sobre a avaliação da aprendizagem e o tratamento 

do erro dos alunos pelo professor ............................................................................. 18 

1.2.3 Uma análise inicial do tema avaliação tratado no texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais .............................................................................................. 23 

1.3 Definição do problema ........................................................................................ 28 

1.4 Os pontos-chave ................................................................................................. 29 

1.4.1 Reflexão a respeito do problema ...................................................................... 29 

1.4.2 Definição dos pontos a estudar ........................................................................ 31 

PARTE 2 – DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM AO TRATAMENTO DO ERRO 

NOS ANOS INICIAIS: EM BUSCAS DE RESPOSTAS. OU... A TEORIZAÇÃO ..... 32 

2.1 O erro no contexto da avaliação da aprendizagem a partir da literatura ............. 32 

2.2 Análise sobre o tratamento do erro e a construção de uma abordagem positiva 

no processo de aprendizagem a partir do relato de professores de primeiro e 

segundo ano do ensino fundamental ........................................................................ 38 

2.3 Elementos para a construção de uma avaliação promotora de aprendizagem ... 46 

PARTE 3 – OS ELEMENTOS CONCLUSIVOS DO ESTUDO ................................. 52 

3.1 Discussão final da Teorização ............................................................................. 52 

3.2 Hipóteses de solução .......................................................................................... 54 

3.3 Aplicação à realidade .......................................................................................... 56 

3.4 O significado do estudo para minha formação .................................................... 57 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 59 

APÊNDICES ............................................................................................................. 61 



 

 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............ 62 

APÊNDICE B – Questionário a docentes dos anos iniciais do ensino fundamental 

 .................................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

PARTE 1 – AS DECISÕES INICIAIS DO ESTUDO  

 

1.1 Introdução 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, realizado como 

atividade integrante do curso de Pedagogia da UEL, focaliza a avaliação da 

aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem como objetivo analisar 

aspectos da avaliação e do tratamento do erro no processo de ensino/ 

aprendizagem e suas consequências para a aprendizagem e o desenvolvimento do 

aluno. Devido à grande relevância do tema associado ao processo de ensino e 

aprendizagem e também ao tratamento do erro, em geral negativo no cotidiano da 

sala de aula, decidimos investigar essas questões para refletir como construir uma 

prática docente que vise à aprendizagem. 

O trabalho contribuirá para a nossa formação enquanto futura 

pedagoga e docente, possibilitando a reflexão e a compreensão das concepções, 

práticas avaliativas e abordagens do erro que estão presentes e envolvem o 

ambiente da escola e da sala de aula. Além disso, poderá contribuir, mesmo que de 

maneira singela, aos leitores deste trabalho, alunos do curso de Pedagogia e 

também aos professores, que poderão refletir sobre suas concepções, suas práticas, 

conhecer e analisar novas alternativas, construir e/ou reconstruir conhecimentos 

referentes à avaliação e ao tratamento do erro. 

O trabalho como um todo foi desenvolvido com base nas etapas da 

Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez e, como resultado de sua 

primeira etapa, teve como problema de estudo uma sequência de duas questões: 

“Como utilizar o erro do aluno, detectado no processo de avaliação da 

aprendizagem, para que possa haver a superação das dificuldades apresentadas? O 

que é necessário para que os professores possam estabelecer uma ação docente 

avaliativa positiva que vise à aprendizagem do aluno?” 

 

1.1.1 Justificativa  

 

A escolha do tema deste trabalho – avaliação e o tratamento do erro 

nos anos iniciais do ensino fundamental – aconteceu durante os encontros e 
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conversas com a orientadora Neusi Berbel e também devido à participação em 

projeto de Iniciação Científica com a temática avaliação.  

Em primeiro lugar, pensamos que este estudo nos proporcionaria 

contribuições em termos de aprendizados pessoais e para a formação profissional, 

tanto pelos conteúdos tratados quanto pelas habilidades de lidar com eles, o que de 

fato se concretizou. 

O estudo possibilitou também uma reflexão geradora da 

compreensão e a busca de soluções para a abordagem do erro no processo de 

ensino e de aprendizagem. Pensamos que, quando conhecido, poderá contribuir 

para que sejam observados e melhor analisados os aspectos dessa temática e com 

isso incentivar mudanças por parte dos que o lerem, percebendo que a avaliação e o 

erro podem ser trabalhados para propiciar o avanço e o desenvolvimento do aluno, 

como também da prática escolar.   

Pensamos que, pelas especificidades que este estudo pôde incluir, 

contribuirá, mesmo que de modo singelo, para a área de conhecimento da temática 

avaliação da aprendizagem.  

 

1.1.2 A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez e suas 

características  

 

A Metodologia da Problematização se utiliza do Arco de Maguerez, 

que foi apresentado em livro, pela primeira vez, por Bordenave e Pereira em 1977. 

Uma proposta de trabalho com alunos vem sendo trabalhada e desenvolvida na 

Universidade Estadual de Londrina - UEL, desde 1992, na área da saúde, e na área 

da educação desde 1994, pela professora Neusi Aparecida Navas Berbel e 

colaboradores. A Metodologia pode ser utilizada no ensino com pesquisa, assim 

como na pesquisa, o que ocorreu, por exemplo, em vários anos na UEL, através de 

disciplina no Mestrado em Educação, de dissertações e projetos de pesquisa de 

diferentes modalidades. Ela é divulgada em revistas, livros e página da internet. 

Segundo Berbel (1998, p. 33),  

 

[...] a Metodologia da Problematização surge dentro de uma visão de 
educação libertadora, voltada para a transformação social, cuja 
crença é a de que os sujeitos precisam instruir-se e conscientizar-se 
de seu papel, de seus deveres e de seus direitos na sociedade. 
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O trabalho com esta Metodologia, conforme Colombo e Berbel 

(2007, p. 137), provoca e impõe o conhecimento crítico da realidade, além de 

proporcionar o exercício da práxis (ação – reflexão – nova ação transformadora). É 

apresentada como “um caminho de ensino e pesquisa efetivo na prática pedagógica, 

cuja essência é a dialogicidade, a desalienação e a curiosidade como prática 

libertadora”.   

A Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez tem 

como ponto de partida a realidade, assim como retorna a ela buscando solucionar o 

problema, a partir das informações obtidas durante o estudo, e também com 

sugestões e/ou críticas, promovendo, então, algum grau de transformação. Ela 

diferencia-se de outras metodologias devido a seus pontos de partida e de chegada, 

por efetivar-se através da aplicação à realidade investigada, por retornar “com novas 

informações e conhecimentos, visando à transformação” (COLOMBO; BERBEL, 

2007, p. 126). 

O esquema do Arco é o seguinte: 

                                        

                                           Arco de Maguerez (BERBEL, 1998, p. 27). 

 

O Arco de Maguerez é composto por cinco etapas: a primeira é a 

observação da realidade e definição do problema; depois ocorre a definição dos 

pontos-chave; a terceira etapa é a teorização, seguida pela etapa da elaboração de 

hipóteses de solução; a aplicação à realidade é a última etapa. Vejamos com mais 

detalhes as características desse processo. 

A primeira etapa - observação da realidade e definição do problema, 

tem como ponto de partida a realidade, que o pesquisador observa com seus 
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próprios olhos e de maneira atenta, procurando identificar seus aspectos e suas 

características e, o que é mais relevante, relacionado à temática a ser investigada. 

Essa observação inicial pode, segundo Berbel (2004, p. 233), se realizar a partir do 

resgate de experiências vividas pelo próprio pesquisador, pessoas podem ser 

consultadas, leituras podem ser realizadas, além de outras formas de observação e 

registro inicial que podem ser feitos. 

 A partir da realidade serão identificados aspectos interessantes, 

preocupantes, inconsistentes, intrigantes, contrastantes, destoantes. Com esse 

levantamento, verifica-se o que precisa ser trabalhado, superado, transformado. A 

partir de todos os aspectos levantados é eleito um deles, ou seja, define-se o 

problema (considerando o que é prioridade, a sua relevância, necessidade de 

estudo e ou possibilidade de atuar sobre ele) a ser investigado, que “será o objeto 

central de todo o trabalho, de todo o processo” (BERBEL, 1998, p. 36).   

Vale ressaltar, de acordo com Colombo e Berbel (2007, p. 132), que 

é importante justificar a escolha do problema, apontando sua importância, suas 

possíveis contribuições para o pesquisador e também para a realidade investigada, 

como também para a área de pesquisa. 

Colombo e Berbel (2007, p. 132) afirmam que nessa etapa já é 

possível “desenvolver uma postura crítica em relação à realidade, bem como a 

construção de uma postura diante do estudo, proporcionando um envolvimento 

intelectual, emocional e político”.  

A definição dos pontos-chave é a segunda etapa, que consiste em 

delimitar os aspectos mais relevantes sobre o problema, os quais serão mais 

profundamente investigados. Nessa etapa ocorre uma reflexão na busca de 

respostas ou explicações iniciais para o problema, por meio de perguntas como: 

quais os possíveis fatores associados ao problema? Quais seus possíveis 

determinantes contextuais (políticos, econômicos, éticos, filosóficos, que envolvem 

valores)? Quais seus componentes e seus desdobramentos? 

 Depois da reflexão, o pesquisador elege, com critérios, os aspectos 

principais e mais relevantes a serem estudados na próxima etapa; aspectos esses 

que precisam ser melhor investigados e compreendidos, visando a busca de uma 

resposta para o problema. 

Os pontos-chave podem ser apresentados, de acordo com Berbel, 
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[...] através de questões básicas que se apresentam para o estudo; 
através de afirmações (pressupostos) fundamentais sobre aspectos 
do problema; através de um conjunto de tópicos a serem 
investigados; através de princípios a serem considerados no estudo 
(1998, p. 37).  
 

A terceira etapa é a da teorização, que se caracteriza, segundo 

Berbel (1998, p. 38), pelo momento de aprofundar e construir respostas mais 

elaboradas para o problema, pela qual os pesquisadores investigam as causas, o 

como, o onde, as incidências, as circunstâncias envolvidas. A busca e coleta de 

informações podem ocorrer através de observações, registros, questionários, 

entrevistas, e também em jornais, revistas, livros, artigos, sites, entre outros meios. 

Depois de coletados e registrados, os dados obtidos em pelo menos três tipos de 

fontes diferentes, são discutidos e analisados, buscando definir um sentido para eles 

e relacionando teoria e prática, sem perder de vista o problema. 

Esse momento de reflexão, conforme Colombo e Berbel (2007, p. 

135), permite um confronto entre os dados obtidos com as hipóteses formuladas 

inicialmente, verificando se elas se confirmam, se são contrariadas/negadas ou não 

foram consideradas na Teorização. Além disso, possibilita adquirir e também 

aprofundar novos conhecimentos, pelos quais o pesquisador pode rever sua posição 

inicial, desenvolver uma consciência maior do problema e de sua influência sobre o 

meio social. 

Na quarta etapa - hipóteses de solução, a “criatividade e a 

originalidade devem ser bastante estimuladas” (BERBEL, 1998, p. 39). O 

pesquisador tem que pensar e agir de maneira inovadora, no sentido de ter novas e 

diferentes ações para poder superar o problema e tentar solucioná-lo, para provocar 

uma mudança na realidade. Todas as hipóteses que forem pensadas e criadas 

devem ser registradas. Em síntese, nessa etapa elaboram-se as hipóteses de 

solução para o problema estudado. Tais hipóteses podem ser elaboradas para 

diferentes instâncias envolvidas com o problema estudado.  

A aplicação à realidade - quinta etapa, é uma etapa de prática, que 

consiste em voltar à realidade estudada e nela intervir. É quando o pesquisador vai 

analisar se as hipóteses podem ser aplicadas, se elas se efetivarão em ações 

concretas e se promoverão uma transformação da realidade; neste momento, ocorre 

um confronto entre as idéias, as propostas, as informações disponíveis com o meio 

investigado.   Berbel (1999, p. 6) afirma que nesta etapa, “a finalidade maior é 
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promover, através do estudo, uma transformação, mesmo que pequena, naquela 

parcela da realidade”. Além disso, essa etapa proporciona ao pesquisador uma 

possibilidade de contribuição “para ampliar seus conhecimentos sobre a realidade 

estudada” (COLOMBO; BERBEL, 2007, p. 136).  

A Metodologia da Problematização, portanto, parte da realidade para 

estudar o problema e volta a ela para aplicar os resultados obtidos durante todo 

esse processo, tendo como finalidade maior transformá-la, mesmo que em pequeno 

grau. 

Colombo e Moraes (2006) consideram que, 

 

[...] a Metodologia da Problematização dá sua contribuição à 
educação, ao possibilitar a aplicação à realidade, pois desencadeia 
uma transformação do real, acentuando o caráter pedagógico na 
construção de profissionais críticos e participantes. 
 

Em síntese, o trabalho com a Metodologia da Problematização com 

o Arco de Maguerez estimula/possibilita, ao final do estudo de um problema, uma 

ação transformadora e o desenvolvimento de uma postura mais crítica e ativa diante 

da realidade.  É por esse caminho que desenvolvemos nosso Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC.   

 

1.1.3 Objetivos 

 

1.1.3.1 Geral 

 

Analisar aspectos da avaliação e do tratamento do erro no processo 

de ensino/ aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental e suas 

consequências para a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno.  

 

1.1.3.2 Específicos 

 

 Identificar as características da abordagem do erro no contexto 

da temática avaliação da aprendizagem, a partir da literatura; 
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 Analisar a percepção de professores sobre sua prática docente 

nos anos iniciais do ensino fundamental, em relação à avaliação e ao tratamento do 

erro; 

 Refletir sobre como construir uma abordagem positiva de 

avaliação, que promova a aprendizagem dos alunos.      

             

1.1.4 Organização do TCC 

 

O presente trabalho foi dividido em três partes, sendo a primeira 

denominada de: As decisões iniciais do estudo. Apresentamos os elementos iniciais 

da investigação, correspondendo à introdução, que contém a justificativa, a opção 

metodológica e os objetivos. Além desses elementos introdutórios, na Parte 1 do 

estudo também constam a primeira etapa da Metodologia da Problematização (MP) - 

a observação da realidade e definição do problema e a segunda etapa, da definição 

dos pontos-chave.    

A Parte 2 – com o título Da avaliação da aprendizagem ao 

tratamento do erro nos anos iniciais: em busca de respostas. Ou... a Teorização - 

apresenta o desenvolvimento da terceira etapa da MP, na qual os pontos-chave 

definidos são investigados.  

A Parte 3 é definida pelos elementos conclusivos do estudo, 

constando primeiramente da discussão final da teorização e da quarta e quinta 

etapas da Metodologia da Problematização - Hipóteses de solução e Aplicação à 

realidade. Além disso, acrescentamos um item com o significado desse trabalho 

para nossa formação. 

 

1.2 Observação da realidade e definição do problema 

 

A primeira etapa da Metodologia da Problematização com o Arco de 

Maguerez, como vimos na introdução, tem como ponto de partida a realidade, a qual 

o pesquisador vai observar de maneira atenta, colhendo informações de diversos 

modos, procurando identificar aspectos e características mais interessantes e 

intrigantes. A partir disso, verifica-se o que se apresenta com mais relevância e 

necessidade de investigação, chegando-se assim à definição do problema de 

estudo. 
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Esta etapa foi realizada a partir de 3 fontes de consulta sobre a 

questão da avaliação e da abordagem do erro. Primeiramente, descrevemos um 

resgate de experiências próprias vividas com o tema. Em seguida, apresentamos 

contribuições teóricas iniciais, de autores como Cipriano Carlos Luckesi, Regina 

Célia Cazaux Haydt, Jussara Hoffmann, entre outros. Por último, realizamos uma 

análise inicial de um documento a respeito da avaliação: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais.    

O desenvolvimento dessa etapa é apresentado nos itens a seguir. 

 

1.2.1 Resgate de memória: recordações dos anos iniciais de minha vida 

escolar 

 

A avaliação sempre foi muito temida por mim, gerando ansiedade, 

nervosismo, grande apreensão e um sentimento de impotência e inferioridade. 

 Quando cursei os anos iniciais, as professoras valorizavam e 

exaltavam as situações avaliativas, havia a semana de provas que era marcada com 

certa antecedência e ainda era colado um bilhete na agenda de cada aluno com 

todas as provas e datas – tal bilhete deveria ser assinado pelos pais ou 

responsáveis, para comprovar que estavam cientes.  

Tenho a recordação de que passava a semana de provas 

estudando, ficava ansiosa e, então, primeiro estudava e depois minha mãe 

elaborava questões ou perguntas sobre o assunto estudado, para que eu pudesse 

observar se já tinha domínio do conteúdo ou ainda não. Geralmente, a composição 

da nota do bimestre baseava-se na prova, somada com atividades em sala, 

trabalhos de pesquisa ou produções de texto. 

Nos anos iniciais, todas as professoras tinham o melhor aluno como 

exemplo para a turma, o qual era elogiado, seu desempenho e notas sempre eram 

exaltados e comparados com os dos outros alunos. Além disso, havia o discurso de 

que a sala deveria se esforçar mais para ser igual ao aluno “nota 10”. Os melhores 

alunos ganhavam prêmios ao final de um bimestre ou de uma atividade pelos seus 

desempenhos. Os que terminavam primeiro e acertavam tudo nas atividades 

recebiam estrelinhas, adesivos, carimbos e até mesmo elogios escritos como 

“parabéns”, “muito bem”, “ótimo”, entre outros (situações que eram muito esperadas 

pelos alunos).  
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Alguns professores desenhavam estrelinhas na apostila como forma 

de pontuar o aluno, mas somente recebia aquele que realizasse todas as atividades 

de forma correta e tivesse bom comportamento. Ao final do bimestre, o professor 

somava as estrelinhas de cada aluno e atribuía uma nota. 

Havia uma grande valorização pela memorização do conteúdo e sua 

reprodução fiel na prova ou atividade; eram passadas muitas questões para 

completar, sendo que para isso era preciso decorar a frase ou conteúdo da apostila.  

Recordo que uma professora avisou e ressaltou que ia pedir os 

nomes de todos os planetas (e em ordem) na prova. Para isso, passei dias repetindo 

a sequência por diversas vezes até memorizar realmente. Outra situação de pura 

memorização aconteceu no 4º ano: houve uma atividade valendo nota sobre como 

se escreve o coletivo de vários animais, objetos etc. Então, estudei (decorei) uma 

lista com vários nomes e na realização da atividade não consegui me lembrar de 

todos. 

O erro nos anos iniciais era tratado e compreendido como culpa e 

falha do aluno; como falta de aprendizagem, consequência da falta de vontade, 

atenção ou bagunça. As provas e atividades eram corrigidas com caneta vermelha; 

as notas eram apresentadas em voz alta; algumas provas eram entregues em ordem 

decrescente de notas. Além disso, os alunos exemplares que obtinham bom 

desempenho nas atividades avaliativas eram elogiados e os que iam mal levavam 

uma “bronca”.  

Um fato marcante foi o dia em a professora do 4º ano chamou a 

atenção de toda a turma, dizendo que a maioria havia regredido na aprendizagem, 

que estava faltando empenho e vontade; que apenas alguns poucos e bons alunos 

se destacavam e mereciam elogios. Ainda fez uma comparação: disse que 

parecíamos caranguejos, pois só havíamos piorado na aprendizagem. Ressaltou 

que caberia somente a nós, alunos, mudar nossas atitudes e comportamentos na 

sala de aula para poder melhorar e avançar na aprendizagem, pois a parte dela já 

havia sido feita. 

Tenho a lembrança de como fiquei e me senti nesse dia: fui para 

casa e chorei, fiquei com um sentimento ruim e de injustiça, pois em nenhum outro 

momento ela nos procurou para ajudar, falar e apontar onde estavam nossas 

possíveis falhas, não disse o que era preciso mudar e melhorar. 
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Enfim, nos anos iniciais de minha vida escolar, as atividades 

avaliativas tinham como objetivo apenas atribuir nota aos alunos, verificar se 

tínhamos memorizado e feito a reprodução do conteúdo conforme as professoras 

pediam. O erro era visto com uma conotação negativa, pois atribuíam a culpa ao 

aluno. Os alunos exemplares eram valorizados e premiados, enquanto os outros 

eram expostos em suas dificuldades e sempre precisavam se esforçar, melhorar, 

mudar o comportamento e as atitudes. 

Esse resgate de memória possibilitou refletir a respeito de como foi 

meu processo de avaliação e do tratamento do erro durante os anos iniciais. 

Permitiu que fossem resgatados aspectos relevantes para esse estudo, para que 

possam ser trabalhados e melhor compreendidos, mostrando como a avaliação era 

trabalhada, como os alunos eram vistos no processo de ensino e aprendizagem, 

como o erro era tratado. Além disso, a recuperação dessas informações trouxe à 

tona uma mistura de sentimentos, como o medo, a ansiedade, a sensação de 

injustiça; trouxe também a lembrança dos dias de prova, os momentos de 

memorização, as broncas que levava por ter errado, entre outros.  

Sendo assim, essas informações são importantes para que se possa 

compreender e fazer uma investigação mais aprofundada a respeito da avaliação e 

da abordagem do erro nos anos iniciais. Com o resgate de memória dos anos 

iniciais de minha vida escolar, surgiram algumas inquietações: 

 

 Qual será o sentimento dos alunos diante dos momentos em que 

são avaliados e também nos momentos de punição?  

 Qual a consequência da forma de abordagem com os alunos 

que sempre foram punidos por seus erros? 

 Será que os professores continuam a exaltar as dificuldades dos 

alunos e a colocar em evidência o aluno “exemplar”? 

 Será que a “culpa” continua a ser atribuída somente aos alunos? 

 Qual o tipo de aprendizagem que os professores priorizam 

atualmente: pela memorização ou pela compreensão? 

 Como, e em que dimensão, essa abordagem do erro pode afetar 

a aprendizagem e desenvolvimento do aluno? 
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Essas inquietações nos levam a querer compreender como a 

avaliação da aprendizagem e a questão do erro são vistas atualmente. Para tanto, 

buscamos na literatura uma abordagem inicial do tema, para analisar quais são as 

contribuições teóricas existentes, e como esse fenômeno da avaliação e do erro vem 

sendo trabalhado pelos autores, como descrevemos no item a seguir. 

 

1.2.2 Contribuições da literatura sobre a avaliação da aprendizagem e o 

tratamento do erro dos alunos pelo professor 

 

A avaliação da aprendizagem faz parte do processo de 

ensino/aprendizagem. Ao longo do tempo, vemos que a avaliação vem sendo 

confundida com prova, dando ênfase somente nos resultados, não levando em 

consideração todo o processo. Hoffmann (2000, p.27) faz uma crítica a essa visão 

sobre a avaliação, ressaltando que “a avaliação, na escola, vem sendo considerada 

um ato penoso de julgamento de resultados”. Explica que a avaliação é reduzida ao 

registro dos resultados do desempenho dos alunos e aponta ainda que: 

 

Da pré-escola à universidade, crianças e jovens são constantemente 
sentenciados por seus comportamentos e tarefas. Formal ou 
informalmente, cada vez que a criança brinca, fala, responde ou faz 
tarefas, está sendo observada e julgada por seus professores. A isso 
denomina-se “avaliação”. Esta concepção abrange as ações de 
observação e julgamento e, perigosamente, limita-se a elas 
(HOFFMANN, 2000, p. 65). 

 

Para Haydt (1997, p. 10) “avaliar é julgar ou fazer a apreciação de 

alguém ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores”. A avaliação 

precisa utilizar e coletar tanto dados quantitativos como qualitativos e, a partir disso, 

pode-se fazer uma interpretação e estudo do decorrer do processo, de todas as 

atividades que foram realizadas, sendo possível observar os avanços e as 

dificuldades dos alunos, assim como verificar o que precisa ser melhorado. 

Conforme Luckesi (2002, p. 180), avaliar não é fazer um julgamento 

“’definitivo’ sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. 

A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão; destina-se à 

melhoria do ciclo de vida”. 
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Hoffmann (2000, p. 16) afirma que “a avaliação é essencial à 

educação. Inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, 

questionamento, reflexão sobre a ação”. E continua: “a avaliação deve significar 

justamente a relação entre dois sujeitos cognoscentes que percebem o mundo 

através de suas próprias individualidades, portanto, subjetivamente” (p. 58). 

Luckesi (2002, p. 172) define a avaliação da aprendizagem como um 

ato amoroso, “no sentido de que a avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, 

inclusivo. [...] A avaliação tem por base acolher uma situação, para, então (e só 

então), ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança, se 

necessário”. 

A avaliação deve ocorrer durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem, por isso não pode se resumir a apenas uma situação ou momento. 

Segundo Haydt (1997, p. 13),  

 

A avaliação é um processo contínuo e sistemático. Portanto, ela não 
pode ser esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser 
constante e planejada. [...] Como tal, ela deve ser planejada para 
ocorrer normalmente ao longo de todo esse processo, fornecendo 
feedback e permitindo a recuperação imediata quando for necessário 
(grifo da autora). 
 

Além disso, Haydt (1997, p. 14) apresenta que a avaliação é 

funcional, pois “se realiza em função de objetivos”; é orientadora, porque possibilita 

ao aluno verificar seus erros e acertos e assim poder avançar na aprendizagem; é 

integral, por considerar “o aluno como um todo”.  

Luckesi (2002, p. 99) explica que “a prática da avaliação da 

aprendizagem, em seu sentido pleno, só será possível na medida em que se estiver 

efetivamente interessado na aprendizagem do educando”.  

Para Haydt (1997), existem três modalidades de avaliação: 

diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica é realizada antes do início do ano 

letivo ou também antes de iniciar um novo conteúdo, para verificar o que os alunos 

já sabem, seus conhecimentos prévios. Assim, o professor poderá trabalhar a partir 

dos conhecimentos que os alunos apresentaram. 

A avaliação formativa, como explica Haydt (1997), realiza-se durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem, permitindo ao aluno constatar seus 

erros e acertos, seus avanços, e, ao professor, que identifique as falhas que 



20 

 

ocorreram no processo, o que precisa e pode ser melhorado em seu trabalho, na 

forma de ensinar, entre outros. Então, ela “pode ser utilizada como um recurso de 

ensino e como fonte de motivação, tendo efeitos altamente positivos e evitando 

tensões que usualmente a avaliação causa” (MEDIANO, 1976, p. 35).   

A avaliação somativa acontece ao final do ano, de um bimestre ou 

mesmo ao final de um conteúdo trabalhado. Caracteriza-se pela função de 

classificar os alunos “de acordo com níveis de aproveitamento previamente 

estabelecidos” (HAYDT, 1997, p. 18); visa promover de uma série para outra. A 

autora adverte que: 

 
[...] a avaliação não deve ser semelhante a um meteorito que cai 
repentinamente dos céus para castigar alunos indisciplinados, ou 
para preencher a aula, quando o professor não tiver tido tempo para 
prepará-la. A avaliação é um processo, e como tal deve ser 
encarada. Por isso, ela deve fazer parte da rotina da sala de aula, 
sendo usada periodicamente como um dos aspectos integrantes do 

processo ensino/aprendizagem (HAYDT, 1997, p. 28).  
 

A esse respeito, Hoffmann (2000, p. 32) aponta que a avaliação 

classificatória “parece ainda relacionar julgamento à comparação com modelos e o 

agir à atribuição de notas e conceitos”. 

Quando a aprendizagem é alvo de avaliação, é possível detectar 

erros e acertos, pontos positivos e elementos que deram certo, dificuldades e falhas 

que ocorreram no processo. A avaliação da aprendizagem escolar envolve, pois, a 

questão e a abordagem do erro, o qual ainda é trabalhado como sinônimo de 

fracasso e falha do aluno, servindo como fonte para o castigo e a punição.   

Para Luckesi (2002, p. 54), o erro somente existe porque há um 

padrão que é considerado correto, mas o que realmente “pode existir (e existe) é 

uma ação insatisfatória, no sentido de que ela não atinge um determinado objetivo 

que se está buscando. [...] Aí não há erro, mas sucesso ou insucesso nos resultados 

de nossa ação”. Já para Romão (1998, p. 81), “os padrões desejáveis são 

construídos a partir de interesses, aspirações, projeções e ideais de grupos 

socialmente definidos. Ou seja, os padrões reproduzem o caráter ideológico dos 

objetivos educacionais de determinado sistema”.  

Luckesi (2002) afirma que na aprendizagem escolar o erro pode 

acontecer, pois já existe um padrão de conhecimento, habilidades ou soluções que 

devem ser aprendidas. O autor aponta que: 
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Quando um aluno, em uma prova ou em uma prática, manifesta não 
ter adquirido determinado conhecimento ou habilidade, por meio de 
uma conduta que não condiz com o padrão existente, então 
podemos dizer que ele errou. Cometeu um erro em relação ao 
padrão (2002, p. 56). 
 

Os erros, ao longo do tempo, serviram e ainda estão servindo para o 

uso do castigo, da ameaça, da punição. Luckesi (2002, p. 48) mostra que os “erros 

têm dado margem, tanto no passado como no presente, às mais variadas formas de 

castigo por parte do professor, indo desde as mais visíveis até as mais sutis”. Os 

alunos sofrem com essa abordagem do erro, e muitas vezes, como apresenta 

Luckesi (2002, p. 51), sofrem com a autopunição e desenvolvem uma visão e 

“compreensão culposa da vida”.   

Becker (1993, p. 97) ressalta que o erro não pode ser visto como 

algo indispensável para que ocorra a aprendizagem, mas que através dele também 

é possível aprender. Conforme o autor:   

 

Considerando a aprendizagem no sentido amplo, podemos, entre 
outras coisas, corrigir o “errando se aprende” por “errando também 
se aprende”: o erro, ou o fracasso não é condição necessária para 
haver aprendizagem. [...] O fracasso torna-se eventualmente 
necessário para que o sujeito tome consciência da inadaptação dos 
seus esquemas e da consequente necessidade de construir novos 
esquemas, ou seja, reconstruir os já existentes. 

 

Hoffmann (2000, p. 73) apresenta que os erros que os alunos 

cometem “sofrem sérias penalidades e tendem a permanecer sob a forma de 

dificuldades”. A esse respeito, ainda se vê que a maioria dos professores trabalham 

e compreendem o erro “enquanto rejeição da verdade que leva o aluno a incorrer em 

graves atos. Tais atos são considerados conscientes e propositais e, nesse sentido, 

aqueles que os cometem são advertidos por meio de palavras ásperas e em público” 

(SERCONEK, 2006, p. 148). 

Por outro lado, Luckesi (2002) argumenta que os erros devem ser 

trabalhados como possibilidade de mudança, utilizados como ponto de partida para 

o avanço e superação das dificuldades. Conforme o autor,  

 

O erro, especialmente no caso da aprendizagem, não deve ser fonte 
de castigo, pois é um suporte para a autocompreensão, seja pela 
busca individual (na medida em que me pergunto como e por quê 
errei), seja pela busca participativa (na medida em que um outro – no 
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caso da escola, o professor – discute com o aluno, apontando-lhe os 
desvios cometidos em relação ao padrão estabelecido). Assim 
sendo, o erro não é fonte para castigo, mas suporte para o 
crescimento. [...] O erro, aqui, é visto como algo dinâmico, como 
caminho para o avanço (LUCKESI, 2002, p. 58). 

 

As dificuldades, as falhas e os erros apresentados pelos alunos ao 

longo do processo de ensino e aprendizagem precisam ser compreendidos e 

trabalhados pelo professor juntamente com a turma, para que possam ser 

superados. Hoffmann (2000, p. 63) considera que o conhecimento produzido pelo 

aluno,  

 

[...] num dado momento de sua experiência de vida, é um 
conhecimento em processo de superação. A criança, o jovem 
aprimoram sua forma de pensar o mundo à medida em que se 
deparam com novas situações, novos desafios e formulam e 
reformulam hipóteses. 

 

Essa análise inicial da literatura a respeito da avaliação e do erro, 

contribuiu para que houvesse uma maior compreensão do conceito de avaliação, de 

como é trabalhada na sala de aula; assim como sobre a questão do erro, do seu 

significado, das influências e consequências de sua abordagem no processo de 

ensino e aprendizagem. A partir desses aspectos, foi possível registrar alguns 

questionamentos: 

 

 Como superar essa forma de abordagem punitiva do erro? 

 Por que o erro continua a ser evidenciado na prática escolar? 

 Como a abordagem do erro pode afetar o processo de ensino e 

aprendizagem? 

 Será que os professores não sabem lidar com as dificuldades e 

as falhas dos alunos? 

 De que forma o erro pode ser abordado para que se promova 

uma condição positiva de aprendizagem e de desenvolvimento do aluno? 

 

Tais inquietações nos levam a buscar outras fontes de informação, 

além do resgate de memória e da literatura. Por isso, buscamos analisar um 
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documento referente à avaliação, para compreender como essa questão se 

apresenta atualmente, o que será discutido no item a seguir.  

 

1.2.3 Uma análise inicial do tema avaliação tratado no texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais   

 

Num terceiro movimento de aproximação do nosso tema, buscamos 

realizar uma análise inicial de um documento para o ensino fundamental que 

abordasse a questão da avaliação. Para tanto, analisamos o texto dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Nesse documento, a avaliação é compreendida a partir de uma 

concepção que supera a abordagem tradicional, e a considera “como parte 

integrante e intrínseca ao processo educacional” (BRASIL, 1997, p. 55). Além disso, 

é apresentada como “um conjunto de atuações que têm a função de alimentar, 

sustentar e orientar a intervenção pedagógica” (p. 55), a qual deve ocorrer de 

maneira contínua e sistemática e o professor tem que interpretar qualitativamente o 

conhecimento construído pelo aluno. 

Essa abordagem de avaliação beneficia tanto os alunos quanto os 

professores, fazendo com que haja uma maior interação e compreensão de tudo que 

acontece durante o processo de ensino/aprendizagem. Oferece ao professor um 

estímulo para refletir sobre sua prática, sobre o que é preciso rever ou melhorar, 

sobre novos instrumentos que pode utilizar para auxiliar na aprendizagem. 

Estabelece que, para os alunos, a avaliação:  

 

[...] é o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, 
dificuldades e possibilidades para reorganização de seu investimento 
na tarefa de aprender. Para a escola, possibilita definir prioridades e 
localizar quais aspectos das ações educacionais demandam maior 
apoio (BRASIL, 1997, p. 55). 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam a importância de 

se realizar uma avaliação investigativa inicial, na qual o professor vai obter 

informações sobre os conhecimentos prévios dos alunos, e a partir disso planejar 

todo o seu trabalho, qual será a abordagem e verificar de qual ponto sobre 

determinado conteúdo ele deve iniciar. A avaliação inicial também possibilita ao 

aluno uma tomada de consciência sobre os conhecimentos que já possui e aqueles 
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que ainda não foram aprendidos. Tal avaliação, é apresentada com a finalidade de 

“averiguar a relação entre a construção do conhecimento por parte dos alunos e os 

objetivos a que o professor se propôs, é indispensável para se saber se todos os 

alunos estão aprendendo [...]” (BRASIL, 1997, p. 56). 

Conforme o documento, a avaliação é considerada como: 

 

Elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino; conjunto de 
ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 
pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma; conjunto de 
ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e 
como; elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua 
prática educativa; instrumento que possibilita ao aluno tomar 
consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades [...] 
(BRASIL, 1997, p. 56). 

 

Os PCN enfatizam a obtenção de informações sobre o processo de 

aprendizagem por meio de uma grande variedade de instrumentos e situações. Para 

isso, “é fundamental a utilização de diferentes códigos, como o verbal, o oral, o 

escrito, o gráfico, o numérico, o pictórico, de forma a se considerar as diferentes 

aptidões dos alunos” (BRASIL, 1997, p. 57). 

Segundo os PCN, ainda, o professor tem a possibilidade de realizar 

a avaliação por meio de observação sistemática, pela qual se acompanha o 

processo de aprendizagem dos alunos com o uso de alguns instrumentos, como o 

registro em tabelas e o diário de classe; da análise das produções dos alunos, 

levando em conta as várias produções feitas por estes, para que se obtenha um 

diagnóstico das aprendizagens; de atividades específicas para a avaliação, nas 

quais os alunos precisam ter objetividade para expor sobre um tema, o professor 

tem que garantir que as situações avaliativas sejam condizentes com o que é 

trabalhado em sala, e também deixar claro o que será avaliado para que o aluno 

fique atento. 

É ressaltado no documento que a avaliação não pode ser vista 

apenas como função exclusiva do professor, apesar desta ser de sua 

responsabilidade. É importante passar a tarefa também para os alunos, pois “em 

determinados momentos, é uma condição didática necessária para que construam 

instrumentos de auto-regulação para as diferentes aprendizagens” (BRASIL, 1997, 

p. 57). 

Os PCN enfatizam a importância dos critérios de avaliação, os quais: 
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[...] explicitam as expectativas de aprendizagem, considerando 
objetivos e conteúdos propostos para a área e para o ciclo, a 
organização lógica e interna dos conteúdos, as particularidades de 
cada momento da escolaridade e as possibilidades de aprendizagem 
decorrentes de cada etapa do desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
social em uma determinada situação, na qual os alunos tenham boas 
condições de desenvolvimento do ponto de vista pessoal e social. Os 
critérios de avaliação apontam as experiências educativas a que os 
alunos devem ter acesso e são consideradas essenciais para o seu 
desenvolvimento e socialização (BRASIL, 1997, p. 58). 
 

De acordo com os PCN, são fundamentais as decisões pedagógicas 

que são decorrentes dos resultados da avaliação, não se restringindo somente à 

reorganização da prática educativa, pois também é necessário que se tenha o 

“acompanhamento individualizado feito pelo professor fora da classe, o grupo de 

apoio, as lições extras e outras que cada escola pode criar, [...] a solicitação de 

profissionais externos à escola para debate sobre questões emergentes ao trabalho” 

(BRASIL, 1997, p. 59). 

O documento faz uma importante abordagem a respeito da 

aprovação ou reprovação dos alunos, ressaltando que: 

 

A aprovação ou a reprovação é uma decisão pedagógica que visa 
garantir as melhores condições de aprendizagem para os alunos. [...] 
Se a avaliação está a serviço do processo de ensino e 
aprendizagem, a decisão de aprovar ou reprovar não deve ser a 
expressão de um “castigo” nem ser unicamente pautada no quanto 
se aprendeu ou se deixou de aprender dos conteúdos propostos. 
(BRASIL, 1997, p. 59). 

 

Ainda de acordo com os PCN, a aprovação ou reprovação, deve 

ocorrer a partir da análise de vários aspectos, como os de sociabilidade e de ordem 

emocional, além de se considerar a avaliação, para que se possam tomar as 

decisões corretas que visem o sucesso do aluno em sua trajetória escolar. 

A respeito da reprovação, os PCN apontam que ela deve ser 

utilizada como um recurso extremo e que é preciso estudar caso a caso para que 

não haja prejuízo para o aluno em sua escolaridade.  Os PCN ainda apresentam 

uma preocupação com os documentos que atestam o aproveitamento dos alunos: 

 

[...] as notas, conceitos, boletins, recuperações, aprovações, 
reprovações, diplomas, etc., fazem parte das decisões que o 
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professor deve tomar em seu dia-a-dia para responder à 
necessidade de um testemunho oficial e social do aproveitamento do 
aluno (BRASIL, 1997, p. 60). 
 

Com o estudo deste documento, foi possível verificar que a 

concepção de avaliação que os PCN trazem tem uma característica bastante voltada 

para a formação do aluno em processo. Também fica expressa tal concepção, ao 

caracterizá-la como “um conjunto de atuações que têm a função de alimentar, 

sustentar e orientar a intervenção pedagógica” (BRASIL, 1997, p. 55), como parte 

integrante do processo de ensino e aprendizagem, ocorrendo contínua e 

sistematicamente, envolvendo alunos e professores. Portanto, os professores têm 

nesse documento, boas orientações gerais de como atuar em suas atividades 

avaliativas com seus alunos, na escola. 

 

A partir dessa 3ª fonte de observação da realidade, algumas 

indagações podem ser feitas: 

 

 Será que as orientações dos PCN são conhecidas pelos 

professores?  

 Se forem conhecidas, será que são seguidas pelos professores? 

 Com que proposta de avaliação disponível na literatura, essa 

dos PCN mais se aproxima? 

 Será que os professores levam em conta, na aprovação ou 

reprovação de seus alunos, outros aspectos para além da quantidade de conteúdos 

aprendidos, como previsto pelos PCN? 

 Será que os professores se utilizam das notas, conceitos, 

boletins, recuperações, aprovações, reprovações etc., para as decisões 

pedagógicas em seu dia-a-dia, como um testemunho oficial e social do 

aproveitamento do aluno, tal como previsto pelos PCN, ou apenas para cumprir o 

aspecto administrativo e/ou burocrático da escola? 

Reunimos nossas inquietações, registradas a partir das três fontes 

de observação da realidade, numa só listagem, como apresentada a seguir: 
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 Qual será o sentimento dos alunos diante dos momentos em que são 

avaliados e também nos momentos de punição?  

 Qual a consequência da forma de abordagem com os alunos que sempre 

foram punidos por seus erros? 

 Será que os professores continuam a exaltar as dificuldades dos alunos e a 

colocar em evidência o aluno “exemplar”? 

 Será que a “culpa” continua a ser atribuída somente aos alunos? 

 Qual o tipo de aprendizagem que os professores priorizam atualmente: pela 

memorização ou pela compreensão? 

 Como, e em que dimensão, essa abordagem do erro pode afetar a 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno? 

 Como superar a forma de abordagem punitiva do erro? 

 Por que o erro continua a ser evidenciado na prática escolar? 

 Será que os professores não sabem lidar com as dificuldades e as falhas dos 

alunos? 

 De que forma o erro pode ser abordado para que se promova uma condição 

positiva de aprendizagem e de desenvolvimento do aluno? 

 Será que as orientações dos PCN são conhecidas pelos professores?  

 Se as orientações dos PCN forem conhecidas, será que são seguidas e de 

que forma interferem no tratamento do erro pelos professores? 

 Com que proposta de avaliação disponível na literatura, essa dos PCN mais 

se aproxima?  

 Que aspectos das orientações dos PCN contribuem para a compreensão do 

tratamento do erro dos alunos pelos professores? 

 Será que os professores levam em conta, na aprovação ou reprovação de 

seus alunos, outros aspectos para além da quantidade de conteúdos aprendidos, 

como previsto pelos PCN? 

 Será que os professores se utilizam das notas, conceitos, boletins, 

recuperações, aprovações, reprovações etc., para as decisões pedagógicas em seu 

dia-a-dia, como um testemunho oficial e social do aproveitamento do aluno, tal como 

previsto pelos PCN ou apenas para cumprir o aspecto administrativo e/ou 

burocrático da escola? 
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Percebemos que as inquietações acima elencadas apresentam 

muitos aspectos diferentes. Nelas, aparecem: a preocupação com a abordagem 

punitiva do erro e como superá-la; a preocupação com a exaltação do 

erro/dificuldade de aprendizagem do aluno pelo professor e a atribuição de culpa ao 

aluno; a preocupação com as consequências da forma de abordagem do erro no 

processo de ensino e de aprendizagem; a dúvida quanto ao conhecimento ou não 

dos professores em relação às orientações dos PCN para a avaliação do processo 

de ensino e de aprendizagem do aluno; entre outros aspectos. 

Esse nosso exercício de buscar o(s) ponto(s) mais relevante(s) das 

inquietações para a elaboração do problema não ficou, portanto, muito fácil. Mas 

identificamos que a maior parte das questões focaliza o tratamento do erro na 

abordagem da avaliação da aprendizagem e suas consequências para os alunos. 

Daí que sintetizamos: se a abordagem do erro ainda permanece punitiva em muitas 

situações escolares, como mudar essa realidade e promover a aprendizagem do 

aluno com o próprio tratamento do erro? Elegemos, pois, para este estudo, um 

problema elaborado em duas questões. 

 

1.3 Definição do problema 

 

Problema: Como utilizar o erro do aluno, detectado no processo de avaliação 

da aprendizagem, para que possa haver a superação das dificuldades 

apresentadas? O que é necessário para que os professores possam 

estabelecer uma ação docente avaliativa positiva que vise à aprendizagem do 

aluno? 

 

Pensamos que alguns dos aspectos que constam das nossas 

inquietações, poderão ser abordados ao buscarmos respostas para esse problema e 

que outros estudos devem ocorrer para abranger outros detalhes que aqui não 

sejam cobertos, pelas limitações de um só TCC sobre a temática. 

Com a definição do problema, passamos para a segunda etapa do 

processo de investigação com a aplicação da Metodologia da Problematização, a 

dos pontos-chave, descrita no próximo item. 
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1.4 Os pontos-chave 

 

Nessa etapa ocorre a delimitação dos pontos-chave, ou seja, dos 

aspectos mais relevantes do problema que serão estudados. Inicia-se por uma 

reflexão a respeito do problema para elaborar hipóteses explicativas, identificando 

seus possíveis fatores e determinantes maiores. Após isso, os pontos-chave podem 

ser apresentados, de acordo com Berbel, 

 

 [...] através de questões básicas que se apresentam para o estudo; 
através de afirmações (pressupostos) fundamentais sobre aspectos 
do problema; através de um conjunto de tópicos a serem 
investigados; através de princípios a serem considerados no estudo. 
(1998, p. 37).  

 

Passamos a descrever, a seguir, como desenvolvemos essa etapa. 

 

1.4.1 Reflexão a respeito do problema 

 

Tendo como foco o problema eleito para o estudo, a primeira 

pergunta que fazemos é a seguinte: Por que ainda não houve a superação da 

abordagem punitiva do erro? Como tornar isso possível?  

Refletindo sobre os possíveis fatores que interferem sobre o 

problema de nosso estudo, acreditamos que os professores são mediadores do 

processo de ensino/aprendizagem e, portanto, constituem em um dos mais 

evidentes fatores dessa abordagem punitiva do erro. As ações de muitos 

professores mostram essa questão: quando chamam a atenção do aluno por este ter 

errado; no momento da correção de uma atividade na qual evidenciam somente o 

que a turma errou; na maneira de corrigir uma prova utilizando a caneta vermelha; 

quando utilizam pegadinhas para o aluno não se sair bem; quando apresentam 

provas surpresas, entre outras manifestações. 

Um segundo fator pode estar na formação dos professores, que em 

muitos casos não tiveram em seus cursos, disciplinas, conteúdos ou atividades de 

ensino que realmente focalizassem a avaliação e promovessem o preparo destes 

para trabalhar e lidar adequadamente com o erro do aluno.  

Pensamos também que tais professores, talvez não estejam 

dedicando atenção suficiente a esse aspecto, acabando por se acomodarem e não 
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buscando superar a ausência de formação necessária para a mudança de atitude 

diante do erro. Isso se constitui num terceiro possível fator, pelo qual o professor não 

procura aprimorar e melhorar a sua formação, e consequentemente a sua ação, o 

seu trabalho docente. Esses possíveis fatores mostram como vai se perpetuando um 

modo de tratar o erro, que não é construtivo, muito menos ideal. 

A respeito dos possíveis determinantes maiores do problema, 

podemos pensar no modo de organização social de nosso país, que segue o modelo 

capitalista, no qual há um predomínio da competição, da concorrência, do 

estabelecimento do que e de quem é melhor e/ou pior. Romão (1998, p. 100) afirma 

que o ensino fundamental em nosso país segue uma orientação positivista, “na 

medida em que os professores colocam-se diante dos alunos como detentores de 

verdades indiscutíveis”. Este autor ainda explica que “o ensino brasileiro é marcado, 

profundamente, por esse viés maquineísta, no qual a realidade-objeto do saber é 

apresentada sob a forma de ‘certo/errado’, ‘bem/mal’, ‘belo/feio’” (p. 100). 

Outro possível determinante pode estar associado às questões 

religiosas, ao pecado e à culpa. Essa ideia, segundo Luckesi (2006, p. 52), nos 

acompanha desde o nascimento, devido a “nossa cultura ‘ocidental-cristã’”. O autor 

mostra que depois de Adão e Eva terem cometido o primeiro pecado, “todos os 

seres humanos – homens e mulheres – que viessem a nascer teriam essa marca 

originária do pecado e, consequentemente, da culpa” (p. 52). O sentimento de culpa 

nos limita e gera o castigo e a punição a nós mesmos, assim como aos outros. 

A ausência de uma preocupação, nas políticas educacionais, com a 

questão do erro no contexto da temática avaliação da aprendizagem, constitui um 

outro possível determinante do tratamento do erro nas escolas. Além disso, 

poderíamos levantar a hipótese de que as escolas não estariam levando em conta, 

suficientemente, as orientações relativas à avaliação, como nos PCN, por exemplo, 

que as aproximariam do tratamento do erro como forma de superação das 

dificuldades dos alunos. 

 Diante desta reflexão, com a percepção de tais hipóteses 

explicativas iniciais, definimos os pontos-chave que serão investigados na próxima 

etapa – a da teorização.  
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1.4.2 Definição dos pontos a estudar 

 

A partir da reflexão do problema descrita no item anterior, 

percebemos que o papel e a formação do professor, assim como a forma de 

sociedade que temos, o legado histórico do erro e da punição, podem estar 

influenciando a abordagem negativa do erro e dificultando a sua superação por uma 

abordagem positiva. 

As reflexões realizadas permitiram estabelecer os seguintes pontos-

chave: 

 

● O que a literatura apresenta a respeito da questão do erro no 

contexto da avaliação da aprendizagem de alunos dos anos iniciais? 

 

● Como professores dos anos iniciais percebem e vivenciam o 

tratamento do erro no processo de avaliação da aprendizagem? 

 

● Como construir uma abordagem positiva de avaliação, que 

promova a aprendizagem dos alunos?                  

 

Tais aspectos nos parecem fundamentais para elucidar o problema 

de estudo, servindo de orientação para o desenvolvimento da etapa a seguir, a da 

Teorização. 
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PARTE 2 – DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM AO TRATAMENTO DO ERRO 

NOS ANOS INICIAIS: EM BUSCA DE RESPOSTAS. OU... A TEORIZAÇÃO 

 

A terceira etapa constitui-se no momento de refletir e construir 

respostas mais elaboradas sobre o problema, ou seja, é quando se investiga cada 

um dos pontos-chave definidos na etapa anterior, em busca de respostas para o 

problema. A coleta de informações pode ocorrer por meio de entrevistas, 

questionários, literatura, documentos, depoimentos, revistas, entre outros.   

Após a coleta de informações, “os dados obtidos, registrados e 

tratados, são analisados e discutidos, buscando-se um sentido para eles, tendo 

sempre em vista o problema. Todo estudo até a etapa da Teorização deve servir de 

base para a transformação da realidade” (COLOMBO; BERBEL, 2007, p. 6).  

 

2.1 O erro no contexto da avaliação da aprendizagem a partir da literatura 

 

A literatura faz uma abordagem do erro no campo educacional a 

partir do que acontece na prática: nas salas de aula, pelas atitudes dos professores 

e também dos alunos, ou seja, pelo que vem sendo construído no ambiente escolar 

ao longo dos anos. 

Ainda hoje o erro é compreendido como uma falha e carrega uma 

conotação negativa, o que acarreta, na maioria das vezes, a punição, o castigo, o 

medo, a culpa. Segundo Luckesi (2006, p. 54), o erro somente existe porque há um 

determinado padrão que é considerado correto; se este não existir, o que pode 

ocorrer é o sucesso ou insucesso e não o acerto ou erro, mas sim “uma ação 

insatisfatória, no sentido de que ela não atinge um determinado objetivo que se está 

buscando”.  

Na avaliação da aprendizagem, o padrão considerado hoje é que os 

alunos devem atingir todos os objetivos esperados pelo professor e pela escola; 

precisam tirar boas notas, cumprir com todas as propostas de atividades, entre 

outros aspectos, sem cometer erros. Segundo Luckesi,  

 

[...] quando um aluno, em uma prova ou em uma prática, manifesta 
não ter adquirido determinado conhecimento ou habilidade, por meio 
de uma conduta que não condiz com o padrão existente, então 
podemos dizer que ele errou (2006, p. 56). 
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Serconek (2006, p. 45) aborda o conceito de erro na visão tradicional 

de educação, na qual:    

 

[...] a aquisição do conhecimento revela uma ideia de educação 
passiva e receptiva do saber; situa-o no extremo do absolutamente 
certo ou errado, do valoroso ou desapropriado. Em regra, 
estabelece-se um só caminho para o verdadeiro conhecimento: ouvir 
as palavras ditadas pelo mestre e asseveradas pelas grandes 
enciclopédias.  

 

Nessa perspectiva, o aluno não é reconhecido como sujeito da ação, 

seus conhecimentos, aprendizagens, capacidades, dificuldades não são levadas em 

consideração. Ao aluno cabe somente obedecer ao professor, cumprir todas as 

atividades, atingir os objetivos propostos e, o mais importante, não pode errar. Essas 

questões podem ser vistas quando Serconek argumenta que "o erro do educando é 

incompreensível e, portanto, inaceitável para o professor que não o reconhece como 

elemento do aprender e enaltece apenas o acerto nesse processo” (2006, p. 48). 

Torre (2007, p. 83) também apresenta que, na visão tradicional: 

 

O erro é o critério que permite diferenciar os alunos bons dos maus. 
A falta de erros justifica a promoção e o progresso dos alunos. Enfim, 
o erro cria uma distância empática entre professor e aluno. Enquanto 
os “bons alunos” são aqueles que cometem menos erros nos 
exames, “os maus” são identificados como os que cometem mais 
erros. 

 

O erro vem se apresentando na escola sob uma concepção 

tradicional e autoritária de educação, que acarreta sérias consequências no 

processo da avaliação da aprendizagem. Hoffmann (2000, p. 73) afirma que “os 

erros cometidos pelos alunos sofrem sérias penalidades e tendem a permanecer sob 

a forma de dificuldades”.  

O erro é compreendido como sinônimo de fracasso, e como fonte 

para os castigos, a punição e também a humilhação contra os alunos, os quais não 

são reconhecidos como indivíduos capazes, que possuem suas habilidades e 

também dificuldades. Luckesi (2006, p. 58) discute que a avaliação da 

aprendizagem tornou-se “um instrumento de ameaça e disciplinamento da 

personalidade do educando, passou a servir de suporte para a imputação de 

culpabilidade e para a decisão de castigo”. 
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Já Hoffmann (2000, p. 27) apresenta que “a avaliação, na escola, 

vem sendo considerada um ato penoso de julgamento de resultados. Essa 

concepção, consciente ou inconsciente, transformou-se e sedimentou-se numa 

prática coletiva angustiante, embora exercida pela maioria”. 

Existem diversas formas de castigar o aluno, entre as quais está a 

ameaça, a punição, a ridicularização que, por sua vez, geram consequências como 

medo, angústia, ansiedade, vergonha, impotência, sentimento de culpa etc. Além 

disso, Luckesi (2006) apresenta que o sentimento de autopunição do aluno faz com 

que ele sofra não somente com os castigos externos, mas também puna a si próprio 

pelos erros que supostamente cometeu.   

 Luckesi mostra algumas formas de castigo, como: “ficar retido na 

sala de aula durante o recreio ou intervalo entre uma aula e outra; suspender o 

lanche; realizar tarefas extras em sala de aula” (2006, p. 50). 

Serconek também discute a questão do erro como sinônimo de 

fracasso, pecado e punição.  Para a autora,  

 

Mantém-se, ainda, uma visão de erro enquanto pecado, pois ele 
permanece como um ato repugnado pelo professor e, até mesmo, 
merecedor de castigo corporal. Quando não se utiliza de ações 
extremas, muitas vezes opta por expor o aluno e seu erro para que a 
repreenda desse sirva de exemplo para os demais (2006, p. 53). 

 

Serconek (2006, p. 148) afirma que a abordagem da avaliação da 

aprendizagem feita pela maioria dos professores está pautada em uma visão de erro 

“enquanto rejeição da verdade que leva o aluno a incorrer em graves atos. Tais atos 

são considerados conscientes e propositais e, nesse sentido, aqueles que os 

cometem são advertidos por meio de palavras ásperas e em público”. 

Além disso, outro ponto discutido é que os erros sempre são 

colocados como culpa do aluno, “jamais uma possível falha no processo de ensino 

do docente, portanto não servem como instrumentos de medida para reavaliar a 

prática do professor e rever procedimentos de superação de dificuldades” 

(SERCONEK, 2006, p. 53).               

O contexto da avaliação da aprendizagem ainda está baseado numa 

visão tradicional de ensino, que se caracteriza pelo aspecto autoritário, 

classificatório, pela necessária eficiência e competência do aluno, pela concepção 



35 

 

de que o que tem valor são os acertos, as notas, os resultados e não o aprendizado 

do aluno.    

De acordo com Serconek (2006, p. 52), “o sistema escolar 

tradicional, com a emissão de notas periódicas inalteráveis, não encoraja no aluno 

uma postura de querer saber o porquê de seus erros e de superá-los, de ir além, 

pois seus esforços não terão o merecido reconhecimento”.  

Por outro lado, há a visão de erro como virtude, possibilidade de 

mudança, crescimento e superação das dificuldades. Luckesi (2006) afirma que 

quando reconhecemos e compreendemos o por quê, as causas e as origens de um 

erro, é possível superá-lo e promover o crescimento. 

O mesmo autor explica que a avaliação da aprendizagem “não 

deveria ser fonte de decisão sobre o castigo, mas de decisão sobre os caminhos do 

crescimento sadio e feliz” (LUCKESI, 2006, p. 58). Os erros deveriam ser 

reconhecidos como “percalços de travessia” (p. 59), que podem ser superados e, 

com isso, promover a aprendizagem.  

Os erros, segundo Luckesi (2006), devem servir de ponto de partida 

para o avanço, para a superação das dificuldades e, enfim, para o sucesso e a 

aprendizagem significativa.  Segundo esse autor,  

 

O erro, especialmente no caso da aprendizagem, não deve ser fonte 
de castigo, pois é um suporte para a autocompreensão, seja pela 
busca individual (na medida em que me pergunto como e por quê 
errei), seja pela busca participativa (na medida em que um outro – no 
caso da escola, o professor – discute com o aluno, apontando-lhe os 
desvios cometidos em relação ao padrão estabelecido) (2006, p. 58). 

 

Hoffmann (2000) apresenta, no decorrer de seu livro, como o erro 

deve ser visto, a partir de uma nova perspectiva que tem o aluno como sujeito do 

conhecimento, o qual é valorizado e compreendido em suas dificuldades - as quais 

devem se tornar oportunidades para avançar no processo de ensino e 

aprendizagem.  

A autora demonstra que os erros, as dificuldades e as dúvidas dos 

educandos “são considerados como episódios altamente significativos e 

impulsionadores da ação educativa. Serão eles que permitirão ao professor observar 

e investigar como o aluno se posiciona diante do mundo ao construir suas verdades” 

(HOFFMANN, 2000, p. 19).  



36 

 

Hoffmann (2000, p. 63) mostra que o erro construtivo: 

 

Significa considerar que o conhecimento produzido pelo educando, 
num dado momento de sua experiência de vida, é um conhecimento 
em processo de superação. A criança, o jovem aprimoram sua forma 
de pensar o mundo à medida em que se deparam com novas 
situações, novos desafios e formulam e reformulam suas hipóteses. 

 

Essa concepção de erro como possibilidade de superação das 

dificuldades traz consigo uma nova abordagem da avaliação da aprendizagem, que 

precisa considerar o aluno como sujeito da ação. Faz-se necessária uma interação 

entre professor e aluno, em que o professor seja mediador do conhecimento e não 

uma figura autoritária que somente transmite o conhecimento.  

Segundo Hoffmann (2000, p. 19), essa nova perspectiva  

 

[...] exige do educador uma concepção de criança, de jovem e adulto, 
como sujeitos do seu próprio desenvolvimento, inseridos no contexto 
de sua realidade social e política. Seres autônomos intelectual e 
moralmente (com capacidade e liberdade de tomar suas próprias 
decisões), críticos e criativos (inventivos, descobridores, 
observadores) e participativos (agindo com cooperação e 
reciprocidade).  

 

Nessa nova abordagem, a avaliação tem uma outra concepção, na 

qual ela “deixa de ser um momento terminal do processo educativo [...] para se 

transformar na busca incessante de compreensão das dificuldades do educando e 

na dinamização de novas oportunidades de conhecimento” (HOFFMANN, 2000, p. 

20). 

Para Torre (2007, p. 83), o erro deve ser compreendido “como 

desajuste conceitual ou de execução – deve ser incorporado como estratégia 

didática, como a interrogação ou a discussão”. Além disso, o autor afirma que o erro 

faz parte do processo de aprendizagem, sendo necessário o seu esclarecimento e 

também que se aprenda a como utilizá-lo de maneira didática. O mesmo autor 

aborda que os erros devem “servir para avaliar o crescimento cognitivo do aluno e 

facilitar seu desenvolvimento, mas de modo algum devem ser provocados sem 

controle” (TORRE, 2007, p. 126). 

Nessa mesma direção, Serconek (2006, p. 61) apresenta que, na 

visão construtivista de aprendizagem, “o erro pode ser uma ponte que permite a 
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passagem de um conhecimento simples a um mais complexo e não a indicação de 

um limite na capacidade de aprendizagem”. 

Para que ocorra a abordagem do erro nessa perspectiva de 

superação das dificuldades, é preciso que se tenha um ambiente favorável, com o 

diálogo e interação entre professor e aluno, e entre os próprios alunos. Serconek 

(2006, p. 59) vai além, indicando que “as ações dos sujeitos (professor e aluno) 

devem encaminhar-se num ambiente de diálogo e problematização acerca do erro”.  

Além disso, os erros somente são compreendidos e utilizados como 

fonte de superação quando o professor, que reconhece o erro e “suas 

especificidades, desenvolve uma linha de trabalho que possibilite tratá-los de forma 

condizente e consistente” (SERCONEK, 2006, p. 70). 

O professor tem papel fundamental na construção do erro como 

superação das dificuldades; ele precisa ter seu foco no processo de aprendizagem 

do educando e não apenas nos resultados, respostas e notas. Segundo Serconek 

(2006, p. 60), “o professor comprometido com a construção do conhecimento de 

seus alunos investiga os erros, analisa sua natureza, estabelece momentos de 

reflexão sobre eles, possibilitando a reorganização do saber”.    

Nesse sentido, o docente pode propiciar momentos de reflexão e 

interação entre os alunos, através de trabalhos de grupo, pesquisas, discussões, 

debates, para que eles possam confrontar suas ideias, aprimorar a capacidade de 

argumentação e assim superar os erros cometidos.  A autora também enfatiza que 

“o professor deve encorajar o aprendiz a expor suas opiniões e confrontá-las com o 

grupo, a testar suas hipóteses, erradas ou não, [...] desafiá-lo a buscar novas 

respostas para um problema em cooperação com os demais” (SERCONEK, 2006, p. 

66). 

Por fim, a partir dessa abordagem da literatura, compreende-se que 

o erro ainda hoje tem conotação negativa para muitos professores, quando visto 

como sinônimo de fracasso, de punição. Mas, por outro lado, já existem estudiosos 

da avaliação que apresentam a concepção de erro como fonte de virtude, algo 

construtivo e que possibilita, a partir de sua reflexão e compreensão, a superação 

das dificuldades de aprendizagem e até mesmo a instigação para novos 

conhecimentos. Para autores como Cipriano Carlos Luckesi, Jussara Hoffmann, 

Giselma Serconek e Saturnino de la Torre, é importante valorizar o conhecimento do 

aluno, suas respostas e seus argumentos, para que se possa construir uma nova 
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prática avaliativa, na qual o erro seja utilizado como possibilidade de crescimento, 

avanço e superação.  

Diante desse panorama ainda controverso, encontramos na 

literatura uma crítica à abordagem do erro no contexto da avaliação da 

aprendizagem quando ainda é tratada em uma visão tradicional e autoritária, e que, 

por consequência, não valoriza o aluno, compreendendo o erro como sinônimo de 

fracasso, de fonte para o castigo.   

Em síntese, do apreendido na literatura, podemos perceber que, 

quando o erro é apresentado com uma conotação negativa, acaba reforçando 

características como a punição, o castigo, a culpa, além de evidenciar uma 

concepção tradicional de educação, na qual o aluno não é considerado sujeito da 

ação. O erro é tido como fracasso, pecado, causando medo e o sentimento de culpa 

no aluno. 

Quando o erro é compreendido e tratado numa perspectiva positiva, 

ressaltam-se aspectos de um processo de avaliação que tem o aluno como sujeito 

da ação/do conhecimento, no qual os erros e as dificuldades são considerados como 

percalços que permitem rever tanto a aprendizagem do aluno como a prática do 

professor. Nesse sentido, os erros devem servir de ponto de partida para a 

superação das dificuldades e com isso promover a aprendizagem do aluno.  

 

2.2 Análise sobre o tratamento do erro e a construção de uma abordagem 

positiva no processo de aprendizagem a partir do relato de professores de 

primeiro e segundo ano do ensino fundamental 

 

Essa análise foi realizada a partir da aplicação de questionário 

(Apêndice B), com 3 questões introdutórias para conhecer a atuação e formação do 

professor e 5 questões abertas, em 2 escolas da rede municipal de Londrina (uma 

na região Oeste e outra na região Sul), com a participação de 6 professoras de 

primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Na primeira escola, todas as 

professoras responderam ao questionário, e na segunda escola uma professora 

deixou de responder.   

Inicialmente, a coleta de informações seria realizada com o uso de 

entrevista, mas nos deparamos com uma grande resistência das escolas, que 

alegavam ser inviável a entrevista, que a melhor maneira seria o uso do 
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questionário.  Além disso, durante o processo de coleta de dados, enfrentamos 

várias negativas de escolas, que alegavam diversos motivos para não nos atender. 

Percebemos que algumas escolas tinham receio e não queriam colaborar com a 

pesquisa. Enfrentamos falta de interesse em colaborar, até mesmo por parte de 

professores.  

Sendo assim, para atender as nossas necessidades de realização 

da pesquisa e também ao pedido das escolas, optamos por adequar o nosso 

instrumento, fazendo uso então de um questionário. 

A respeito do questionário, como técnica de coleta de informações 

em pesquisas predominantemente qualitativas, Chizzotti (1991, p. 55) afirma que:  

 

[...] consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o 
tema da pesquisa, com o objetivo de suscitar dos informantes, 
respostas por escrito ou verbalmente, sobre assunto que os 
informantes saibam opinar ou informar. 

 

No envio do questionário para os participantes, é importante anexar 

uma nota explicando qual é o objetivo da pesquisa, sua importância, a necessidade 

de coletar dados, buscando assim motivar o colaborador, para que ele realmente 

responda. 

Esse instrumento, conforme Marconi e Lakatos (1982, p. 75), 

apresenta várias vantagens, entre elas: a economia de tempo e a possibilidade de 

coleta de grande número de dados; a maior abrangência de pessoas ao mesmo 

tempo; obtenção de respostas “mais rápidas e mais precisas”; maior liberdade e 

segurança nas respostas devido ao anonimato; “menos risco de distorção, pela não 

influência do pesquisador”; maior tempo e flexibilidade para responder; “mais 

uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento”, entre 

outros. 

 O questionário, por outro lado, também tem suas desvantagens, 

como: número pequeno de questionários respondidos; alto índice de perguntas sem 

respostas; pessoas analfabetas não podem participar; as questões podem ser mal 

compreendidas e, portanto, mal respondidas; uma questão pode exercer influência 

sobre a outra; o atraso na sua devolução prejudica a pesquisa e/ou sua utilização.  

Além disso, Marconi e Lakatos (1982, p. 75) evidenciam que “nem 

sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando, portanto, as 
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questões”; que o questionário “exige um universo mais homogêneo”; que a análise 

desses dados é “difícil, complexa, cansativa e demorada” (p. 77). 

Inicialmente, elaboramos três perguntas para ter o conhecimento 

mínimo da formação das professoras colaboradoras. A primeira pergunta: Ano em 

que atua e já atuou, revelou que quatro professoras estão atuando no 2º ano e duas 

professoras no 1º ano. No entanto, algumas revelaram que também já atuaram em 

outras turmas, como a P2-E11 que já atuou na pré-escola e no 3º ano, a P4-E2 que 

já atuou no 4º ano e a P6-E2 já atuou em todas as turmas.   

A segunda questão procurou saber o tempo de atuação no ano 

atual. Entre as professoras, 4 delas não têm um ano de trabalho ainda e duas 

possuem mais de 15 anos, sendo que P6-E2 atua há 16 anos e P3-E1 atua há 20 

anos. 

Com a terceira questão, buscamos saber qual a formação das 

professoras, se possuíam somente ensino médio, magistério, ensino superior, 

especialização, entre outros. Obtivemos que todas as professoras têm formação em 

nível superior, todas em Pedagogia, além de 4 apresentarem ter especialização. 

A quarta questão procurou saber das professoras um pouco de suas 

experiências com a avaliação, assim como costumam desenvolver suas práticas 

avaliativas com seus alunos. Observamos que 3 colaboradoras apontam que 

realizam algum tipo de atividade avaliativa com seus alunos, como provas, 

produções de palavras, frases e textos, exercícios. Para Libâneo (1994, p. 195), “a 

avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e 

atribuição de notas”. 

Entre as colaboradoras, 3 apresentaram que a prática avaliativa 

ocorre continuamente, todos os dias. Em sua resposta, P2-E1 apresenta que “a 

prática avaliativa é realizada ao decorrer do bimestre”, e P5-E2 afirma que “o aluno é 

avaliado diariamente”. A resposta de P6-E2 aponta que “a avaliação deve ser 

contínua, dia a dia”. 

A avaliação realizada ao longo das aulas, do bimestre, do processo, 

é apontada pelos PCN. Segundo este documento, o professor tem a possibilidade 

de realizar a avaliação por meio de observação sistemática, pela qual se acompanha 

o processo de aprendizagem dos alunos com o uso de alguns instrumentos, como o 

                                                           
1
 Adotamos a sigla P para designar a professora e a sigla E para identificar a escola. 
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registro em tabelas e o diário de classe; da análise das produções dos alunos, 

levando em conta as várias produções feitas por estes, para que se obtenha um 

diagnóstico das aprendizagens. 

A resposta de P1-E1 aponta que os exercícios são lidos e 

respondidos sem a intervenção da professora. Além disso, a professora afirma que 

utiliza a “Provinha Brasil de Português e Matemática, bem como a Maratona de 

Português que a escola local realiza, para ter uma noção de como eles estão na 

leitura e interpretação”. A resposta de P6-E2 também apresenta que os alunos 

realizam as atividades sozinhos: “quando preciso avaliar meus alunos para 

realmente me inteirar até que ponto está a assimilação e desenvolvimento deles, eu 

deixo que façam as atividades sozinhos, sem nenhuma intervenção”. 

Já a resposta de P2-E1 indica que o aluno é observado desde seu 

“comportamento sócio objetivo até seu desenvolvimento no processo de ensino 

aprendizagem”. A resposta de P3-E1 aponta que a avaliação “tem caráter 

diagnóstico, visando perceber como o aluno pensa, para fazer as devidas 

intervenções”. 

Como uma síntese da quarta questão, com as respostas das 

colaboradoras, observamos que a avaliação não é realizada apenas em um 

momento determinado, que as professoras procuram diversificar os instrumentos, 

além de avaliarem ao longo do processo, considerando tal processo necessário para 

que se possa intervir e melhorar a aprendizagem do aluno. Isso deixa claro que as 

colaboradoras já possuem um conhecimento de avaliação, que vai além da 

aplicação de provas, que valoriza todo o processo de aprendizagem. 

Com a quinta questão, procuramos saber quais os instrumentos e 

atividades mais utilizados pelas professoras para avaliar seus alunos. Entre as 

respostas, 4 apresentam que utilizam atividades escritas, 2 apontaram a prova, 2 

utilizam da oralidade, 1 apontou que realiza pergunta individual, 1 apontou a música.  

A respeito dos instrumentos avaliativos, os PCN enfatizam e 

sugerem a obtenção de informações sobre o processo de aprendizagem por meio de 

uma grande variedade de instrumentos e situações. Para isso, “é fundamental a 

utilização de diferentes códigos, como o verbal, o oral, o escrito, o gráfico, o 

numérico, o pictórico, de forma a se considerar as diferentes aptidões dos alunos” 

(BRASIL, 1997, p. 57). 
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Entre as respostas das colaboradoras, a de P3-E1 afirma que utiliza, 

“além da escrita de 4 palavras e uma frase, que é a avaliação proposta pela 

Secretaria de Educação, os desenhos, a oralidade, o relato de experiências, as 

pinturas”. Já P5-E2 apresenta que utiliza, além da prova, a “avaliação diária e mais 

as músicas”. 

As respostas de P1-E1 e P3-E1 apontam que o dia a dia ajuda na 

observação da aprendizagem do aluno: “[...] o dia a dia mostra um todo no 

desenvolvimento do aluno, que a prova, por exemplo, só mede até um certo ponto” 

(P1-E1); “[...] tudo que o aluno faz no dia a dia serve para perceber o seu 

crescimento (P3-E1)”. 

Ou seja, nossas colaboradoras têm consciência da importância de 

se utilizar diversos instrumentos avaliativos, além de indicarem que o cotidiano, o dia 

a dia na sala de aula é importante para o processo de avaliação da aprendizagem 

do aluno. . 

A sexta questão, com que procuramos saber: Quais suas maiores 

preocupações relacionadas à avaliação da aprendizagem de seus alunos?, 

apresentou, em 2 respostas (P2-E1 e P5-E2), que uma das preocupações é com a 

necessidade da mudança de estratégias, de metodologia. A metodologia, segundo 

Hoffmann (2005, p. 119), é definida pelas “intenções e formas de agir do professor 

ao avaliar. Referem-se tanto às observações quanto às intervenções do professor 

frente às necessidades e interesses observados em seus alunos”. 

As respostas, de modo geral, apresentaram diferentes 

preocupações, como mostram os exemplos: 

 

Se eles vão conseguir ou não chegar lá; e se não, como sanar as 
dificuldades? Como fazer com que eles consigam, já que a 
aprendizagem não depende apenas dos momentos na escola? 
Refiro-me também a fatores externos como família etc. (P1-E1); 
 
A maior preocupação está no que os alunos estão absorvendo do 
conteúdo ensinado; identificar possíveis falhas na aplicação do 
mesmo, mudar estratégias de ensino, se necessário (P2-E1); 
 
A diversidade de fases (etapas) em que se encontra cada aluno (P4-
E2). 
 

A resposta de P3-E1 apontou que não existem preocupações, que 

“tudo que eles produzem serve para comparar e intervir. Os desenhos, a hipótese de 
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escrita, todas as atividades são ótimos pretextos para análise e intervenção”. Já a 

resposta de P6-E2 afirma que a preocupação ocorre a respeito de como desenvolver 

o conteúdo escolhido, quais as maneiras possíveis para o envolvimento das crianças 

com as aulas, “de maneira prazerosa e que principalmente aconteça a 

aprendizagem satisfatória”.  

De acordo com Serconek (2006, p. 66), “o professor deve encorajar 

o aprendiz a expor suas opiniões e confrontá-las com o grupo, a testar suas 

hipóteses, erradas ou não, [...] desafiá-lo a buscar novas respostas para um 

problema em cooperação com os demais”. 

Com a sétima questão, buscamos saber o que as professoras fazem 

a partir das informações resultantes das avaliações. Entre as respostas, 5 

apontaram que fazem a retomada de conteúdos nos quais os alunos ainda 

apresentam dificuldades. Entre estas 5 respostas, 4 afirmaram que retomam o 

conteúdo utilizando-se de uma outra forma, uma outra abordagem, como na 

resposta de P1-E1: “tento retomar o que percebo que eles ainda não ´captaram`, 

usando uma outra abordagem, sem muito ´estresse`, porque as crianças também 

têm o tempo delas”.  

Sobre o tempo, Hoffmann apresenta que “o tempo da avaliação é 

decorrente de suas demandas e estratégias de aprendizagem e não do curso das 

atividades inicialmente previstas pelos professores” (2005, p. 41).  

Hoffmann (2005, p.43) ainda afirma que a proposta do professor vai 

precisar constantemente ser adequada às “possibilidades cognitivas dos alunos e ao 

contexto escolar, o que lhe exigirá uma ampla fundamentação em teorias do 

conhecimento, maior tempo para o planejamento, para a análise das tarefas dos 

alunos [...]”. 

P4-E2 afirma que procura “retomar e desenvolver de outra forma o 

conteúdo que os alunos tiveram maior dificuldade”; a resposta de P5-E2 apresenta 

que faz a retomada de conteúdos, além da “mudança de metodologia, pesquisas e 

auxílios” e a P2-E1 afirma que, além de avaliar o que deve ser retomado, avalia 

também “o que já pode ser acrescentado”. 

A resposta de P6-E2 apresenta que, a partir dos resultados das 

avaliações, faz uma “análise de cada criança, o que cada um aprendeu; se houve a 

participação e interesse delas com o método que foi aplicado, caso contrário é feita 

a retomada de conteúdos com novos métodos de aplicação”. 
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A resposta de P3-E1 expõe que através dos resultados faz as 

intervenções necessárias, além de fazer com que os alunos analisem sobre o que 

produziram. Além disso, a resposta apresenta que essa análise feita pelo próprio 

aluno “é a maior riqueza que pode haver em uma avaliação. Através de 

questionamentos, muitas vezes os alunos mudam de fase”. 

Essa análise e reflexão feita pelos próprios alunos sobre sua 

aprendizagem é importante, sendo que isso possibilitará que se auto-avaliem e 

também reflitam sobre seus próprios “processos didáticos, sobre a adequação de 

suas perguntas, críticas, comentários, tomando consciência sobre o seu pensar e o 

seu fazer, num processo igualmente de auto-avaliação” (HOFFMANN, 2005, p. 54). 

Com a última questão, procuramos saber o que as professoras 

fazem quando os alunos erram e quais os procedimentos que utilizam. Observamos 

que 3 respostas fizeram apontamentos sobre o erro. Na sua resposta, P1-E1 afirmou 

que “os erros são, no caso, hipóteses”. A resposta de P2-E1 apresentou que “o 

melhor procedimento é fazê-los aprender com seus erros primeiro”, e a resposta de 

P3-E1 afirmou que “os erros são ótimos parâmetros para que haja crescimento”. 

A respeito dos erros no processo de ensino e aprendizagem, Torre 

(2007) afirma que eles fazem parte desse processo, sendo necessário o seu 

esclarecimento e também que se aprenda a como utilizá-lo de maneira didática; que 

os erros devem “servir para avaliar o crescimento cognitivo do aluno e facilitar seu 

desenvolvimento, mas de modo algum devem ser provocados sem controle” 

(TORRE, 2007, p. 126). 

Nessa mesma perspectiva, Hoffmann (2000) apresenta, no decorrer 

de seu livro, que o erro deve ser visto a partir de uma nova perspectiva que tem o 

aluno como sujeito do conhecimento, o qual é valorizado e compreendido em suas 

dificuldades - as quais devem se tornar oportunidades para avançar no processo de 

ensino e aprendizagem. Os erros, as dificuldades e as dúvidas dos educandos são 

considerados como “episódios altamente significativos e impulsionadores da ação 

educativa. Serão eles que permitirão ao professor observar e investigar como o 

aluno se posiciona diante do mundo ao construir suas verdades” (HOFFMANN, 

2000, p. 19).  

Entre as colaboradoras, 2 apresentaram que fazem com os alunos a 

reestruturação dos textos produzidos por eles. P2-E1 aponta que faz a 

“reestruturação de texto individual ou coletivo e também a dinâmica de 
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aprendizagem”. Na sua resposta, P1-E1 afirma que não critica os erros dos alunos 

porque sabe “que eles estão em processo de construção”. O erro construtivo, de 

acordo com Hoffmann (2000, p. 63), 

 

Significa considerar que o conhecimento produzido pelo educando, 
num dado momento de sua experiência de vida, é um conhecimento 
em processo de superação. A criança, o jovem aprimoram sua forma 
de pensar o mundo à medida em que se deparam com novas 
situações, novos desafios, e formulam e reformulam suas hipóteses. 

 

Com as respostas, observamos também que P1-E1 apresenta os 

procedimentos que utiliza a partir dos erros dos alunos: “mostro no quadro como se 

escreve, e na tarefa sublinho o erro e escrevo o correto”; P2-E1 afirma que os 

alunos aprendem com seus erros “identificando-os e depois corrigindo-os”; P4-E2 

expõe que pede “para que leiam o que fizeram, pronuncia da forma correta para que 

observem, procurando levá-los a observarem onde erraram e como pode ser”, e P6-

E2 afirma: “peço para refazer a atividade. Se for necessário, com a minha ajuda”. 

Já as respostas de P3-E1 e P5-E2 trazem maiores informações 

sobre os procedimentos que utilizam, mostrando que se apóiam em diferentes 

recursos para que o erro possa ser compreendido e superado. P3-E1 apresenta que 

faz a “reflexão com eles, o replanejamento das atividades com a finalidade de fazer 

com que os alunos aprendam, utilizando diferentes recursos e materiais concretos”. 

P5-E2 expõe que busca “retomar o que foi ensinado, abordando o assunto de outra 

forma, utilizando da oralidade, do auxílio individual, do material concreto, do lúdico, 

entre outros”.  

A partir dessas respostas, observamos que os professores de 

primeiro e segundo ano do ensino fundamental parecem ser conscientes da 

importância do erro e da avaliação no processo de ensino e aprendizagem, assim 

como apresentaram possuir uma prática que valoriza o conhecimento do aluno, que 

instiga a reflexão e a auto-avaliação, a retomada de conteúdos, a adequação das 

metodologias, dos recursos e dos conteúdos, entre outros aspectos, visando então a 

construção de uma abordagem positiva de avaliação, que utiliza os erros como 

possibilidades de mudança e crescimento, que promovem o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos educandos.  

Mesmo assim, observamos e temos consciência que ainda há muito 

que fazer, que os professores podem melhorar e aprimorar suas práticas avaliativas, 
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bem como suas abordagens sobre a temática do erro, ainda mais se tratando dos 

anos iniciais, o período em que a criança começa a sua alfabetização, no qual 

ocorre a base de sua formação, não somente a escolar, mas que envolve aspectos 

emocionais, culturais, sociais, entre outros.     

 

2.3 Elementos para a construção de uma avaliação promotora de 

aprendizagem 

                                   

A construção de uma abordagem avaliativa que promova a 

aprendizagem não é uma tarefa simples e rápida de se conseguir. Faz-se 

necessário todo um processo educativo que envolve, além dos próprios alunos e dos 

professores, diversos outros elementos, como metodologia, objetivos, o feedback 

que o professor dá aos alunos da sua aprendizagem, a concepção de avaliação e 

erro do professor, entre outros. 

De acordo com Hoffmann (2005, p. 18), a prática de uma avaliação 

para promover a aprendizagem do aluno significa:  

 

Compreender a finalidade dessa prática a serviço da aprendizagem, 
da melhoria da ação pedagógica, visando à promoção moral e 
intelectual dos alunos. O professor assume o papel de investigador, 
de esclarecedor, de organizador de experiências significativas de 
aprendizagem. Seu compromisso é o de agir refletidamente, criando 
e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir da melhor 
observação e conhecimento de cada um dos alunos, sem perder a 
observação do conjunto e promovendo sempre ações interativas. 

 

Cabe ao professor, portanto, a tarefa de conhecer o aluno, para que 

possa promover um ensino adequado e significativo, levando em conta sua 

realidade. A esse respeito, Libâneo (1994, p. 114) afirma que o professor deve:  

 

Conhecer as experiências sociais e culturais dos alunos: o meio em 
que vivem, as relações familiares, a educação familiar, as 
motivações e expectativas em relação à escola e ao seu futuro na 
vida. Estas características vão determinar, inclusive, sua percepção 
da escola, da matéria, do professor, seu modo de aprender. 

 

Também para Hoffmann (2005, p. 64), a avaliação para promover 

cada um dos alunos exige dos professores aprofundar “o olhar sobre a sua 
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singularidade no ato de aprender e, ao mesmo tempo, ampliá-lo na direção do grupo 

e das relações sociais”.  

Nessa perspectiva, a avaliação mediadora, conforme denominação 

dada pela autora, apresenta-se como uma possibilidade, pois ela dá subsídios ao 

professor e também à escola para que possam compreender melhor os limites e as 

possibilidades dos alunos, assim como saber como agir para favorecer o seu 

desenvolvimento. Essa avaliação, portanto, segundo Hoffmann (2005, p. 20), “se 

projeta e vislumbra o futuro, que tem por finalidade a evolução da aprendizagem dos 

educandos”.  

Assim, a avaliação mediadora, aberta ao diálogo e à interação, 

espaço de encontro e de confronto de ideias entre professor e aluno, se constitui e 

acontece no cotidiano da sala de aula, como “uma ação sistemática e intuitiva” 

(HOFFMANN, 2005, p. 45). 

Além disso, outro elemento importante para a construção de uma 

abordagem positiva de avaliação, é o de levar em conta o tempo para a 

aprendizagem do educando, pois isso não acontece de uma hora para outra, não há 

como delimitar um tempo fixo ou certo. Trata-se de um processo permanente, de 

caráter individual, no qual o professor tem a tarefa de guiar, orientar, apontar a 

direção para o rumo certo.   

Esse processo vai sendo delimitado no cotidiano da escola e da sala 

de aula, nos quais o aluno vai mostrando seus tempos e suas condições para a 

aprendizagem. Hoffmann apresenta que “o tempo da avaliação é decorrente de suas 

demandas e estratégias de aprendizagem e não do curso das atividades 

inicialmente previstas pelos professores” (2005, p. 41). Além disso, a mesma autora 

ainda afirma que: 

 

O tempo do aluno que precisa ser, sobretudo, respeitado, é o tempo 
de aprender e o tempo de ser e não o tempo ‘de aprender 
determinado conteúdo’. Acompanhá-lo, passo a passo, exige 
conhecê-lo enquanto sujeito, protagonista de sua história, produtor 
do seu conhecimento (HOFFMANN, 2005, p. 51).  
 

Outros elementos importantes são a seleção de conteúdos e o 

planejamento do professor, que precisa ser flexível, levando em conta os objetivos 

traçados e também os rumos tomados pelos alunos. O ensino dos conteúdos, de 

acordo com Libâneo (1994, p. 128), “deve ser visto como a ação recíproca entre a 
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matéria, o ensino e o estudo dos alunos”. O autor ainda afirma que os conteúdos 

devem ser elaborados numa perspectiva de futuro, incluindo elementos da vivência 

prática dos alunos para que os tornem mais significativos.  

Hoffmann (2005, p. 43) afirma que a proposta do professor vai 

precisar constantemente ser adequada às “possibilidades cognitivas dos alunos e ao 

contexto escolar, o que lhe exigirá uma ampla fundamentação em teorias do 

conhecimento, maior tempo para o planejamento, para a análise das tarefas dos 

alunos [...]”. O professor precisa olhar o aluno individualmente, cada um em seu 

próprio tempo, com seu jeito próprio de assimilar os conteúdos e aprender.  

Nessa direção, segundo Libâneo (1994, p. 72), o planejamento 

requer do professor uma série de situações, entre elas a “compreensão segura das 

relações entre a educação escolar e os objetivos sócio-políticos e pedagógicos, 

ligando-os aos objetivos de ensino das matérias”; o domínio do conteúdo das 

matérias que leciona e sua relação com a realidade e a prática; conhecimento das 

características sociais, culturais e individuais dos alunos; conhecimento e domínio 

dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos, para serem utilizados nos 

momentos adequados, conforme a situação demandada; conhecimento dos 

programas oficiais para adequá-los às necessidades reais da escola e dos alunos; 

entre outras.    

Também é importante que os professores tenham em mãos o plano 

da escola, pois é um “guia de orientação para o planejamento de ensino” (LIBÂNEO, 

1994, p. 230), além de orientar o trabalho docente, como também garantir a unidade 

teórico-metodológica das atividades escolares. 

Além do planejamento de ensino, a definição dos objetivos também 

é fundamental para uma avaliação promotora de aprendizagem, devendo o 

professor saber avaliar:  

 

[...] a pertinência dos objetivos e conteúdos propostos pelo sistema 
escolar oficial, verificando em que medida atendem as exigências de 
democratização política e social; deve, também, saber compatibilizar 
os conteúdos com necessidades, aspirações, expectativas da 
clientela escolar, bem como torná-las exequíveis face às condições 
sócio-culturais e de aprendizagem dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p. 
121). 
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O autor ainda defende que os objetivos educacionais são 

indispensáveis para o trabalho docente, no qual os professores precisam ter um 

posicionamento ativo em sua explicitação, seja no planejamento escolar, como 

também no desenvolvimento das aulas. 

Além de todos os elementos citados acima, dirigidos a uma prática 

positiva de ensino do professor, Libâneo (1994, p. 95) defende que uma qualidade 

importante do professor é a de saber “lançar pontes (ligações) entre as tarefas 

escolares e as condições prévias dos alunos para enfrentá-las, pois é daí que 

surgem as forças impulsoras da aprendizagem”.  

Faz-se necessário que haja uma boa relação entre professor e 

aluno, na qual possam refletir sobre como buscar a melhor forma de ensinar e, 

consequentemente, uma melhor aprendizagem. Quando o professor faz com que o 

aluno se auto-avalie, ele também irá refletir sobre seus próprios “processos 

didáticos, sobre a adequação de suas perguntas, críticas, comentários, tomando 

consciência sobre o seu pensar e o seu fazer, num processo igualmente de auto-

avaliação” (HOFFMANN, 2005, p. 54). 

Essa autora apresenta que a relação entre professor e aluno é 

constituída por diferentes dimensões de diálogo: “orientar, informar, questionar, 

aconselhar, criticar, observar, responder, explicar, corrigir, ouvir... [...]. A busca, 

entretanto, deve ser da efetiva compreensão entre os sujeitos dessa relação” 

(HOFFMANN, 2005, p. 80). O professor, além disso, precisa ter mais tempo para 

observar o aluno em ação, para que assim possa fazer seus registros, refletir sobre 

suas ações, ver se as estratégias utilizadas estão coerentes, fazer novos 

planejamentos e atividades etc. 

Nessa direção, Luckesi (2005) apresenta que o professor deve ter o 

papel de acolher o aluno como ele é, sem fazer julgamentos, recebê-lo com sua 

bagagem biopsicosociológica. Sendo assim, “o educando poderá sentir que sua 

relação com o educador é uma relação para a vida, para o seu crescimento, para o 

desenvolvimento, para a construção de si mesmo e de sua identidade, da forma 

como é em seu Ser” (LUCKESI, 2005, p. 33). 

Ainda nessa perspectiva, Luckesi (2005, p. 34) expõe que essa 

tarefa não é fácil para o professor, ela exige que se tenha “vínculo com a profissão, 

formação adequada e consistente, compromisso permanente com a educação, 
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atenção plena e cuidadosa em todas as nossas intervenções, a flexibilidade no 

relacionamento com os educandos”. 

Outro elemento fundamental que influencia na abordagem positiva 

de avaliação é a metodologia utilizada pelo professor. Ela é definida, segundo 

Hoffmann (2005, p. 119), pelas “intenções e formas de agir do professor ao avaliar. 

Referem-se tanto às observações quanto às intervenções do professor frente às 

necessidades e interesses observados em seus alunos”. Além disso, os 

instrumentos de avaliação também são importantes, sendo que os melhores são 

aqueles que englobam todas as tarefas e registros feitos pelo professor, pois o 

auxiliam a resgatar todo o processo do aluno e, assim, a fazer uma análise do seu 

desenvolvimento e da sua aprendizagem. Para Libâneo (1994, p. 195), “a avaliação 

é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuição de 

notas”.  

Em concordância com Libâneo, Luckesi (2005, p. 40) apresenta que 

a verdadeira prática da avaliação da aprendizagem assenta-se sobre a busca da 

melhor qualidade dos resultados, o que implica uma “melhor qualidade do ensino, 

que, por sua vez, exige investimentos em muitas áreas da educação, desde 

recursos materiais, didáticos e pessoais, até a construção e manutenção de 

infraestrutura física”. Luckesi (2005) ainda afirma que a avaliação da aprendizagem 

escolar implica na disponibilidade para acolher os alunos no estado em que estejam 

de sua formação, e a partir disso o educador vai poder auxiliá-los em suas trajetórias 

de estudos e de vida, para que se desenvolvam e aprendam. 

Então, para que o educando se desenvolva, faz-se necessário um 

espaço “acolhedor e seguro e de um tempo satisfatório para processar suas 

aprendizagens, que conduzem ao desenvolvimento; assim como, nesse espaço, 

deveriam dar-se atividades nutritivas com vistas ao desenvolvimento” (LUCKESI, 

2005, p. 78). 

Enfim, a construção de uma avaliação promotora de aprendizagem 

não é tarefa fácil, pois a sua efetivação envolve uma série de fatores e elementos, 

como as ações dos professores e alunos, o tempo de aprendizagem, a metodologia, 

os recursos, os conteúdos, a concepção de avaliação e erro, entre outros. Então, 

para que possamos construir e por em prática uma avaliação promotora de 

aprendizagem, temos que nos respaldar e utilizar tais elementos, os quais 

contribuirão para a efetivação mais rápida de uma aprendizagem significativa. 
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Todas essas ponderações contribuíram para que pudéssemos 

compreender que, as discussões que envolvem a temática da avaliação e do erro, 

exigem reflexão e muito estudo. Além disso, o papel do professor é fundamental e 

determinante para a efetivação de uma prática avaliativa promotora de 

aprendizagem; a escola também tem sua responsabilidade, assim como os próprios 

alunos.    
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PARTE 3 – OS ELEMENTOS CONCLUSIVOS DO ESTUDO  

 

Nesta parte do trabalho, fazemos a discussão final da Teorização, 

buscando descrever se os objetivos foram alcançados, assim como apontamos 

algumas hipóteses de solução para o problema. Depois, apresentamos como tais 

hipóteses podem ser aplicadas à realidade. Para finalizar, descrevemos o significado 

do estudo para a nossa formação. 

 

3.1 Discussão final da Teorização 

 

A Teorização teve como foco buscar respostas para o problema de 

estudo, assim definido: Como utilizar o erro do aluno, detectado no processo de 

avaliação da aprendizagem, para que possa haver a superação das dificuldades 

apresentadas? O que é necessário para que os professores possam estabelecer 

uma ação docente avaliativa positiva que vise à aprendizagem do aluno? 

Pensamos que, com a realização e discussão da teorização, 

pudemos atingir, de alguma forma, os objetivos traçados para o trabalho. 

Analisamos como o erro é abordado no processo de ensino e aprendizagem, assim 

como quais as formas e caminhos para que se possa construir uma nova 

abordagem positiva do erro. Verificamos, pela literatura, que o erro ainda é 

caracterizado por uma abordagem negativa, utilizado como fonte para a punição, o 

castigo e a ameaça. É preciso ainda muita caminhada para que o erro seja abordado 

de uma maneira positiva. Porém, verificamos que os professores já têm 

conhecimento que é necessário que se construa uma aprendizagem significativa, o 

que ainda falta são mais discussões, reflexões, trabalhos, cursos de formação 

voltados para essa nova abordagem. 

Identificamos as características da abordagem do erro na avaliação 

através da literatura, que nos mostrou que o erro deve ser trabalhado junto com os 

alunos; que os professores precisam não somente apontar os erros mas também 

apresentar os caminhos para que sejam superados; que os erros podem ser 

utilizados para o avanço no processo de ensino e de aprendizagem e que dizem 

respeito não somente ao educando, mas também evidenciam a prática do professor. 

Observamos, através da literatura, que o erro pode se transformar 

de um “vilão” a uma possibilidade de mudança. Para isso, é necessário realizar um 
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trabalho no qual o erro seja utilizado como meio para verificar como foi a 

aprendizagem do aluno e a prática do professor, identificar as dificuldades, as 

falhas, e assim poder superar essas dificuldades e avançar. 

Além disso, verificamos que a avaliação é importante no processo 

de ensino e aprendizagem, que ela deve promover a aprendizagem dos alunos, a 

interação entre professor e aluno, deve ser mediadora. O professor, nessa 

avaliação, tem que assumir uma postura de investigador, de mediador. 

Pudemos refletir que a construção de uma abordagem positiva de 

avaliação não é tarefa fácil, mas com o esforço e trabalho dos professores, alunos e 

todos os outros envolvidos com a educação, é possível de ser concretizada e 

efetivada. 

Para responder ao problema, definimos 3 pontos-chave e, a partir 

deles, buscamos respaldo na literatura, em documento, e junto a pessoas que 

vivenciam a temática. 

Com o ponto-chave 1, intitulado: O que a literatura apresenta a 

respeito da questão do erro no contexto da avaliação da aprendizagem de alunos 

dos anos iniciais?, foi possível compreender que o erro ainda hoje tem conotação 

negativa e é compreendido numa visão tradicional e autoritária de educação, como 

sinônimo de fracasso e de punição, pela qual o aluno não é valorizado. Por outro 

lado, estudiosos da avaliação apresentam que o erro pode ser visto por uma 

perspectiva positiva, pela qual ocorre a valorização do conhecimento do aluno, 

sendo este o sujeito da ação e do conhecimento, e o erro é utilizado para a 

superação das dificuldades, para o avanço e, consequentemente, para a 

aprendizagem do aluno.  

O ponto-chave 2 foi assim designado: Como professores dos anos 

iniciais percebem e vivenciam o tratamento do erro no processo de avaliação da 

aprendizagem?.  Seu estudo permitiu compreender que nos anos iniciais do ensino 

fundamental, a questão da avaliação e do erro já é conhecida pelos professores, a 

grande maioria das professoras colaboradoras apresentou elementos que apontam 

a valorização da aprendizagem significativa do aluno, a utilização do erro como uma 

possibilidade de verificar o que ainda não foi aprendido; o que já foi aprendido; o que 

precisa ser mudado; quais as dificuldades; se o trabalho do professor foi satisfatório 

e atingiu seus objetivos, se a metodologia e os conteúdos estão adequados, entre 

outros.  
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Mesmo assim, percebemos que ainda é preciso que ocorram 

avanços nessas práticas, atitudes e concepções dos professores a respeito da 

avaliação e do tratamento do erro. 

Com o ponto-chave 3: Como construir uma abordagem positiva de 

avaliação, que promova a aprendizagem dos alunos, compreendemos que essa 

construção não é tarefa fácil, demanda o envolvimento dos professores, dos alunos, 

dos pedagogos, da escola, do sistema educacional. Observamos que a metodologia, 

os conteúdos, a concepção de ensino, a relação entre professor e aluno, a 

concepção de avaliação e de erro, entre outros elementos, influenciam na 

construção de uma abordagem positiva e promotora de aprendizagem. 

Em síntese, como resposta ao problema, podemos afirmar que ainda 

é necessário muito trabalho para que a avaliação seja positiva e promotora de 

aprendizagem e o erro tenha uma nova abordagem e seja voltado para a superação 

das dificuldades e crescimento dos alunos. Para isso, é preciso que haja ainda mais 

discussões, estudos, reflexões, esclarecimentos, investimentos em educação e na 

formação de professores etc.  

O erro deve ser tratado como algo que faz parte do processo de 

aprendizagem, que mostra as falhas, as dificuldades e o que ainda não foi aprendido 

pelos alunos, e também diz respeito a como foi a prática docente nesse processo. 

Enfim, o erro precisa ser encarado como uma possibilidade para avançar, superar as 

dificuldades, para que o aluno possa se desenvolver e ter uma aprendizagem 

efetiva, além do gosto de aprender, ao invés do medo de errar no processo de sua 

aprendizagem. A avaliação deve ser contínua, processual, mediadora, promover a 

aprendizagem significativa e o desenvolvimento dos alunos. 

 

3.2 Hipóteses de solução 

 

Nesta etapa, a quarta do Arco de Maguerez, são propostas algumas 

hipóteses de solução para o problema eleito e estudado. Nela, a “criatividade e a 

originalidade devem ser bastante estimuladas” (BERBEL, 1998, p. 39). O 

pesquisador tem que pensar e agir de maneira inovadora, no sentido de ter novas e 

diferentes ações para poder superar o problema e tentar solucioná-lo, para provocar 

uma mudança na realidade. Todas as hipóteses que forem pensadas e criadas 

devem ser registradas. 
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 Para isso, com base na literatura consultada, no documento 

analisado (Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN) e nos questionários aplicados 

a docentes que vivenciam a temática nos anos iniciais do ensino fundamental, é 

possível pontuar hipóteses de solução ao problema, aqui relembrado: Como utilizar 

o erro do aluno, detectado no processo de avaliação da aprendizagem, para que 

possa haver a superação das dificuldades apresentadas? O que é necessário para 

que os professores possam estabelecer uma ação docente avaliativa positiva que 

vise à aprendizagem do aluno? 

Uma primeira possível solução seria o maior envolvimento e 

preocupação dos órgãos competentes com a educação, investindo, discutindo, 

levantando, propondo questões, melhorias, reformulações no sistema educacional 

brasileiro e também nas políticas educacionais.   

Outra solução seria o investimento maior na formação dos 

professores. Com o estudo teórico, percebemos que professores continuam 

reproduzindo uma abordagem punitiva do erro que vem ocorrendo há muito tempo, 

que os cursos de formação não dão o suporte suficiente para saberem trabalhar e 

valorizar a questão do erro no processo de ensino e aprendizagem. Os professores 

precisam de formação continuada, de grupos de estudo para que possam refletir e 

compreender essa temática e também compreender as questões que envolvem o 

processo de avaliação da aprendizagem.   

As escolas, os colégios e também as universidades, poderiam 

disponibilizar para seus professores oficinas, grupos de estudo, palestras, 

conferências, cursos para que fossem debatidas as questões da avaliação da 

aprendizagem e especialmente a abordagem do erro, da postura e papel do 

professor com esse aspecto tão fundamental para a formação do profissional em 

educação.  Além disso, realizar um trabalho conjunto com os pedagogos e outros 

membros envolvidos com a educação, para incentivar outros professores a 

buscarem informações sobre a questão do erro na avaliação, assim como sobre a 

própria avaliação. 

Uma outra possível solução seria o próprio curso de Pedagogia 

incentivar seus alunos e professores a promoverem discussões, encontros e 

desenvolverem trabalhos que colaborem para a construção de uma nova visão de 

avaliação na universidade como um todo, seja nas licenciaturas, seja em parcerias 

com outros cursos em que professores também lidam com a avaliação e o erro dos 
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alunos, seja ainda com o convite aos professores de todas as outras áreas de 

formação. 

Uma possível solução, ainda que modesta, seria o nosso 

comprometimento em divulgar o trabalho, entregando um CD com o relato completo 

a cada uma das professoras colaboradoras e também ao colegiado do curso de 

Pedagogia. Além disso, como compromisso de ação transformadora, pensamos ser 

importante a divulgação do estudo primeiro à banca de defesa do trabalho, depois 

apresentando-o em eventos da área da Educação na própria UEL ou em eventos 

científicos em outras IES, e também transformando o TCC em artigo para ser 

publicado em alguma revista da área da Educação. 

 

3.3 Aplicação à realidade 

 

Essa é a última etapa do Arco de Maguerez, na qual voltamos à 

realidade para nela intervir; é quando elegemos, das hipóteses elaboradas, aquelas 

que podem ser aplicadas e serem efetivadas em ações concretas que promovam 

uma transformação da realidade, em algum grau. Berbel (1999, p. 6) afirma que 

nesta etapa, “a finalidade maior é promover, através do estudo, uma transformação, 

mesmo que pequena, naquela parcela da realidade”. 

Esse estudo foi uma contribuição para nossa formação como futura 

pedagoga e pretendemos que também o seja para os que vierem a lê-lo, no sentido 

de que a avaliação da aprendizagem e o tratamento do erro nos anos iniciais do 

ensino fundamental possam ser discutidos e compreendidos como uma 

possibilidade de mudança pedagógica na atividade no processo de ensino e 

aprendizagem. O trabalho pode vir a abrir oportunidades para que essa discussão 

seja aprimorada, a começar pelo espaço em que seja apresentado.  

Temos consciência de que o que foi feito é uma pequena 

contribuição, mas de grande relevância para as reflexões sobre a temática, além de 

abrir caminhos para que novos estudos possam ser feitos. O trabalho pode ter 

influenciado de alguma forma as docentes colaboradoras, e assim estimulado para 

que pensem em mudanças em suas ações e/ou suas atitudes pedagógicas.  

As hipóteses de solução apontadas na etapa anterior são possíveis 

de serem realizadas, umas mais fáceis que outras. O investimento em educação por 

parte das autoridades responsáveis é possível, mas demanda muito mais tempo e 
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discussão, além de vontade política e outras questões envolvidas. A formação de 

professores é algo que pode se concretizar, pois para isso se pode começar com 

grupos de estudo entre os próprios professores, que depois podem buscar novos 

meios para compreender melhor essa temática. As escolas e também as 

universidades têm condições de promover palestras, discussões, eventos que 

tragam essa discussão à tona. O curso de Pedagogia tem condições de começar 

promovendo encontros, debates e assim cada vez mais convidando outros cursos, 

professores a discutirem e proporem melhorias e reformas na educação, 

especialmente nas questões que envolvem a avaliação da aprendizagem e o 

tratamento do erro. 

De nossa parte, no âmbito do estudo, comprometemo-nos a divulgar 

o trabalho, entregando um CD com o relato completo a cada uma das professoras 

colaboradoras, como forma de retorno à realidade e como forma de contribuição, 

mesmo que modesta, para sua reflexão.  

Dispomo-nos a propor ao curso de Pedagogia que realize um 

trabalho conjunto com os seus professores e alunos, por meio de encontros e 

debates, como forma de realçar a reflexão sobre esse assunto. Vamos sugerir 

também que proponham uma parceria com os outros cursos de formação de 

professores da universidade, assim como o convite aos professores de todas as 

outras áreas que formam profissionais. Entregaremos um CD com o estudo ao 

Colegiado do Curso, com nossas ponderações.    

Comprometemo-nos a divulgar o estudo primeiro à banca de defesa 

do trabalho, depois apresentá-lo em eventos da área da Educação na própria UEL 

ou em eventos científicos em outras IES, e transformar o TCC em artigo para ser 

publicado em alguma revista da área da Educação. 

 

3.4 O significado do estudo para minha formação 

 

A realização desse estudo contribuiu para a aquisição de novos 

conhecimentos relativos à questão do erro na avaliação da aprendizagem, como 

também sobre a própria avaliação da aprendizagem. Possibilitou que fossem 

aprofundados os conhecimentos já existentes em torno da temática da avaliação e 

do erro. Permitiu conhecer e refletir, mesmo que de maneira superficial, sobre o 

trabalho e a prática dos docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, assim 
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como ter acesso à literatura, as visões e aos conceitos dos autores em relação à 

temática.    

O trabalho contribuiu para que, como futura pedagoga/professora, já 

pudesse ter um conhecimento mais aprofundado em relação à temática do erro na 

avaliação, algo tão importante para a minha atuação como professora e pedagoga. 

Permitiu refletir sobre como vem ocorrendo essa abordagem do erro e como a 

avaliação da aprendizagem está posta e acontece no ambiente escolar, o que 

contribuiu para que refletisse sobre minha atuação e postura diante de uma futura 

sala de aula.   

O uso da Metodologia da Problematização possibilitou conhecer 

essa nova metodologia que, ao percorrer as 5 etapas do Arco de Maguerez, permitiu 

aprendizados teóricos e práticos e o desenvolvimento de uma nova forma de 

pensamento, de reflexão, diante de um objeto de estudo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O objetivo desta pesquisa que compõe o Trabalho de Conclusão de Curso, 

realizada sob a orientação da Profª Neusi Berbel, é o de analisar o tratamento da 

avaliação e a abordagem do erro no processo ensino/aprendizagem, sob a 

perspectiva da literatura e com a contribuição de pessoas que vivenciam essa 

temática, como professores dos anos iniciais do ensino fundamental - 1º e 2º. A 

coleta, nesta etapa do estudo - da Teorização -, com a finalidade de aprofundar e 

buscar respostas mais elaboradas para o problema de estudo, será realizada 

através de questionário, composto por 8 questões abertas para os docentes, às 

quais solicitamos que respondam o mais clara e detalhadamente possível.    

Todas as informações aqui prestadas serão mantidas em sigilo e utilizadas 

apenas para fins acadêmicos. Esclarecemos que o colaborador convidado por nós 

pode se recusar a participar da pesquisa, assim como retirar esse consentimento a 

qualquer momento, desde que nos seja comunicada a sua decisão. Serão 

fornecidas as informações dos resultados do estudo aos interessados, sob 

diferentes modalidades (como, por exemplo, em um CD, por email, em encontro 

programado etc.). 

Atenciosamente,   

Beatriz de Oliveira Ribeiro 

4º ano de Pedagogia - UEL 

 

_________________________________ 

 

Eu, ___________________________________________________, após ter lido e 

recebido todas as informações necessárias referentes à pesquisa, concordo em 

participar e autorizo o uso das informações aqui concedidas, para fins acadêmicos. 

 

_________________________________            Em ____/___/____.        

                        Assinatura do Participante 
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APÊNDICE B – Questionário a docentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental 

 

1-Ano em que atua e já atuou (séries):_____________________________________ 

 2- Há quanto tempo atua nesse ano?_____________________________________ 

3- Qual a sua formação (Ensino Médio; Ensino Superior; outros cursos)? 

___________________________________________________________________ 

 

* Por gentileza, use o verso da folha se precisar para completar a resposta, 

numerando as questões. 

 

4-Gostaríamos de saber um pouco de sua experiência com a avaliação. Como 

costuma desenvolver suas práticas avaliativas com seus alunos? Poderia 

descrever?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5-Quais os instrumentos e atividades que mais utiliza para avaliar seus alunos 

(provas, atividades, trabalhos)?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-Quais suas maiores preocupações relacionadas à avaliação da aprendizagem de 

seus alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7-O que você faz a partir das informações resultantes das avaliações?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8- O que costuma fazer quando os alunos erram? Que procedimentos utiliza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  


