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RESUMO 
 
 

O tratamento conferido ao erro, no decurso do processo pedagógico, pode favorecer 
a efetivação de uma avaliação classificatória ou formativa. Para além da afirmação, 
todavia, é preciso antes desvelar: Como professores atuantes na rede pública de 
ensino concebem o erro? Como concebem a avaliação da aprendizagem? Qual o 
impacto de um processo formativo, vivenciado em uma disciplina, centrado nas 
temáticas: erro e avaliação, para a alteração das concepções de erro e avaliação? 
Elucidar essas questões ocasionou a proposição do objetivo geral deste estudo: 
analisar o impacto de um processo de formação de professores, nas concepções de 
erro e avaliação da aprendizagem. A pesquisa valeu-se da abordagem qualitativa, 
na modalidade estudo de caso, efetivando-se junto aos professores/estudantes de 
uma turma de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores 
(PARFOR). A coleta deu-se por representações pictóricas, acrescidas de 
elucidações escritas, realizadas em dois momentos distintos: no início e após o 
término da disciplina. A análise de conteúdo buscou estabelecer aproximações entre 
os desenhos e registros escritos, de forma a caracterizar convergências e 
dissonâncias. Ao final, foi possível constatar: o medo a tristeza são sentimentos 
geralmente associados ao erro e à avaliação da aprendizagem, bem como que não 
se configura singelo ou fácil alterar sentimentos e concepções profundamente 
arraigados, porque edificados no decorrer de anos e anos de experiências – 
geralmente nefastas – porque punitivas e classificatórias, a marcarem a vida escolar. 
As vivências propiciadas, utilizando o erro como indicador diagnóstico e conferindo à 
avaliação uma perspectiva mais formativa, contribuiram para que algumas pequenas 
mudanças ocorressem, mas não foram suficientes para sobrepujar as marcas 
legadas pelo passado, pois mudanças de concepções demandam tempo e esforço 
acerca de determinadas temáticas, mas, para que as reflexões iniciem, um processo 
de formação que favoreça vivenciar e refletir as proposições teóricas torna-se um 
dos caminhos indispensáveis. 
 
Palavras-chave: Ação docente. Avaliação da aprendizagem. Erro. Fracasso. 
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1 PRINCIPIANDO 

 

Deve-se ousar-se ao risco, deve provocar-se o risco, 
como única forma de avançar no conhecimento, 

de aprender e ensinar verdadeiramente. 
Julgamos importante essa pedagogia do risco, 

que está ligada à pedagogia do erro. 

Paulo Freire 

 

O erro tem assumido diferentes conotações no decorrer dos tempos. 

Todavia, uma ideia parece prevalecer: a de que ele impera como um estigma sobre 

aqueles que o cometem. Segundo Bueno (1996, p. 253), o erro tem por significado 

“desacerto; incorreção; engano; falta; pecado”, revelando a incapacidade de alguém 

na produção de um resultado. Assim, o erro somente existe quando há um padrão 

previamente estabelecido a ser alcançado – de forma que o acerto é a única 

possibilidade aceitável. 

Não obstante as modificações ocorridas no campo da educação, 

ainda é possível observar que as práticas avaliativas continuam, em sua maioria, 

conservadoras, contabilizando erros e acertos produzidos pelos alunos (ÁLVAREZ 

MÉNDEZ, 2002; ANDRÉ, 1999; ESTEBAN; AFONSO, 2007; ESTEBAN, 2001a, 

2001b; FERNANDES, 2009; GUERRA, 2007; HADJI, 2001; HOFFMANN, 1998, 

2000, 2005; JACOMINI, 2010; LUCKESI, 1995, 2011; PERRENOUD, 1999; PINTO, 

2000; TEIXEIRA; NUNES, 2008). Sob a égide classificatória, a avaliação configura-

se notável nesse processo, examinando a aprendizagem dos alunos conforme um 

padrão estabelecido (PINTO; SILVA, 2006), no intuito de, apenas e tão somente, 

subsidiar a atribuição de escores, em nada contribuindo para ampliar e assegurar a 

aprendizagem. Ela é limitada à verificação do desempenho dos alunos, bem como 

ao mero lançamento de seu produto final. O erro, nessa condição, assume função 

punitiva, pois o aluno que nele incorre terá que ser repreendido. 

A superação da lógica excludente demanda conferir ao erro um 

significado diverso – ele precisa configurar-se indicador diagnóstico a possibilitar ao 

professor ensinar melhor e ao estudante aprender mais. Ele não pode constituir um 

entrave, uma impossibilidade, mas um ponto de passagem, natural quando se 
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avança no processo de aprendizagem. Desse modo, ele carece assumir conotação 

de possibilidade de acrescentamento e transformação. Em uma perspectiva positiva, 

o erro permite oferecer “[...] pistas significativas dos múltiplos processos que 

atravessam a construção de conhecimentos, indícios que permitem ver além do 

imediatamente perceptível.” (ESTEBAN, 2001a, p. 27). 

Como indicador diagnóstico, o erro relaciona-se com a avaliação 

formativa, pois essa, ao acompanhar e verificar o alcance dos objetivos 

estabelecidos, pretende dispor de indicadores que beneficiem intervenções 

pedagógicas oportunas e adequadas, favoráveis a vencer as dificuldades de 

aprendizagem. Longe de meramente constatar, a avaliação formativa tem por 

compromisso principal favorecer a compreensão e superação dos erros. 

A avaliação formativa não prioriza apenas o produto final e produz a 

classificação dos alunos em hierarquias de excelência (PERRENOUD, 1999), mas 

valoriza o processo no decorrer do qual, com idas e voltas, com acertos e equívocos, 

dá-se a construção da aprendizagem. Sob essa perspectiva, o erro torna-se 

ferramenta importante, pois permite ao professor introduzir reformulações em sua 

prática, sempre buscando aperfeiçoá-la a fim de garantir a aprendizagem. 

Erro para punir ou erro para diagnosticar? Avaliação classificatória 

ou avaliação formativa? Prevalências existem no interior das salas de aula, 

perpetuadas pela ação de professores. Prevalências por serem identificadas e 

analisadas, pois toda e qualquer ação transformadora pressupõe a compreensão da 

realidade. Por isso, cumpre aclarar as questões de pesquisa: Como professores 

atuantes na rede pública de ensino concebem o erro? Como concebem a avaliação 

da aprendizagem? Qual o impacto de um processo formativo, vivenciado em uma 

disciplina, centrado nas temáticas erro e avaliação, para a alteração das concepções 

de erro e avaliação? 

Elucidar essas questões ocasionou a proposição do objetivo geral 

desse estudo: analisar o impacto de um processo de formação de professores, nas 

concepções de erro e avaliação da aprendizagem. Como ações de pesquisa, 

reveladoras de construções parciais, edificadas no decorrer do estudo, 

estabeleceram-se: (a) identificar e analisar os sentimentos expressos frente ao erro, 
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manifestos pelos participantes; (b) identificar e analisar os sentimentos expressos 

frente à situações de avaliação da aprendizagem, manifestos pelos participantes; (c) 

contrastar as representações pictóricas expressando sentimentos frente ao erro, 

bem como revelar sentimentos frente à avaliação, destacando convergências em 

termos de percepções classificatórias e/ou formativas; (d) contrastar representações 

anteriores e posteriores à vivência do processo de formação de professores, 

identificando permanências e alterações no concernente às concepções de erro e 

avaliação da aprendizagem. 

A abordagem qualitativa configurou-se mais adequada para o 

desenvolvimento do estudo, pois este demandou inserção na realidade investigada 

para melhor desvendá-la e compreendê-la, ao exigir “[...] que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir 

uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do 

nosso objeto atual de estudo.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

A tipologia de pesquisa selecionada foi o estudo de caso, pois, 

conforme esclarece Yin (2005, p. 19), “os estudos de caso representam a estratégia 

preferida quando [...] o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos 

em algum contexto da vida real”. O fenômeno é a inter-relação concepção de erro e 

concepção de avaliação da aprendizagem, antes e após a vivência de uma 

experiência de formação, enquanto o contexto é o processo de formação continuada 

propiciado pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR). 

Os estudos de caso têm seus interesses centrados “[...] naquilo que 

[o objeto investigado] tem de único, de particular [...]” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17), 

no intuito de “[...] revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada 

situação ou problema, focalizando-a como um todo.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 19). 

A “situação tecnicamente única [...]” (YIN, 2005, p. 33), ou unidade de análise 

direcionadora do estudo foi: impacto de um processo de formação de professores, 

nas concepções de erro e avaliação da aprendizagem, particularizando o estudo 

como de caso único. 

O campo da investigação foi o PARFOR – Pedagogia, pois o 
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interesse se voltava para estudantes que, por já serem profissionais e estarem 

realizando um curso de formação complementar, apresentavam mais possibilidades 

para promoverem integração teoria-prática. Oferecido em caráter emergencial, 

destinado à formação de professores, que já se encontram no exercício do 

magistério, atuando na rede pública de educação básica, o PARFOR é resultado de 

ações propostas pelo Ministério da Educação (MEC), em conjunto com secretarias 

de educação dos estados, municípios e instituições públicas de educação superior, 

neles sediadas. No campo investigado, a articulação é efetivada entre o MEC e a 

Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

O programa oferece cursos superiores gratuitos e de qualidade a 

professores já em exercício, porém, sem formação adequada, conforme definido na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Sua função é o 

desencadeamento de ações que permitam melhorar o quadro educacional do país, 

sobretudo, da educação pública. 

Na UEL são propostas primeiras licenciaturas, com cerca de 3200 

horas, aos professores em exercício na rede pública que não possuem nenhuma 

graduação e que desejam cursá-las. Também, é ofertada segunda licenciatura, com 

cerca de 1200 horas, aos professores que atuam há mais de três anos letivos em 

disciplinas distintas de sua formação inicial. Ainda, é propiciada a formação 

pedagógica, com 540 horas, aos professores que possuem bacharelado e atuam na 

educação pública (LONDRINA, 2011). 

O PARFOR, na UEL, iniciou sua primeira turma de Pedagogia em 

dezembro de 2009, sendo prevista sua conclusão em dezembro de 2012. Em julho 

de 2012 teve início a sétima turma, demonstrando o interesse de professores 

atuantes na rede pública de buscarem, na formação continuada, a chance de 

ampliarem os seus conhecimentos e aperfeiçoarem as suas práticas. A turma três foi 

a escolhida para subsidiar o estudo. Os motivos foram diversos: facilidade de acesso 

ao grupo, oferta da disciplina abordando o tema avaliação da aprendizagem por 

ocasião da coleta de dados, disposição em oferecer informações manifesta por 

todos os alunos. 

Os participantes do estudo foram, inicialmente, 33 professores 

atuantes no ensino público e estudantes do PARFOR 3 – todos firmaram termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). Em fevereiro de 2011, foi-lhes 
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solicitado que representassem pictoricamente seus sentimentos em situações de 

erro acadêmico, bem como, que desenhassem os seus sentimentos quando 

submetidos a uma atividade avaliativa. Os desenhos, produzidos individualmente e 

realizados com giz de cera, foram acompanhados de registros explicativos, no intuito 

de melhor esclarecer o seu sentido. 

Após o transcurso da disciplina, iniciada em fevereiro de 2011 e 

concluída em dezembro do mesmo ano, em maio de 2012, foram solicitadas, 

novamente, as representações pictóricas dos sentimentos frente ao erro e à 

avaliação, seguida de apontamentos escritos. Para esta segunda coleta, o número 

de participantes sofreu uma drástica redução: passaram a ser apenas nove. A 

diminuição do grupo decorreu de a maioria haver se transferido para curso 

semipresencial, visando a antecipação na obtenção de título pelo aproveitamento de 

carga horária em outros cursos já concluídos; outros desistiram por não conseguirem 

conciliar suas jornadas de trabalho aos estudos. 

A segunda coleta de informações, realizada com os nove 

participantes, aconteceu no dia 19 de maio de 2012, no período matutino. Contando 

com a autorização do professor que ministrava aula, utilizou-se um momento do 

tempo de aula para solicitar as novas representações pictóricas. Como na coleta 

realizada em 2011, as representações também foram acrescidas de breves notas 

explicativas. 

O cuidado com a coleta de informações por diferentes 

procedimentos informacionais – representações pictóricas e notas descritivas – 

decorreu da preocupação em assegurar a validade e confiabilidade dos achados e 

das análises. Essa forma de diversificação é uma das alternativas para a 

triangulação, compreendida como “[...] combinação de diferentes métodos, grupos 

de estudo, ambientes locais e temporais e perspectivas teóricas distintas no 

tratamento de um fenômeno.” (FLICK, 2004, p. 237). 

Para análise do material coletado, a escolha incidiu sobre a 

análise de conteúdo temática, por favorecer a apreciação qualitativa, sem 

desconsiderar aspectos quantitativos básicos, como frequência maior ou menor na 

incidência de respostas. Leituras e análises sucessivas pretenderam conferir maior 

convergência aos aspectos destacados e, portanto, favorecer a sua organização. Do 

trabalho desenvolvido nessa etapa decorreram as unidades: (a) inter-relação 
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concepção de erro e concepção de avaliação da aprendizagem; (b) impacto do 

processo de formação na inter-relação concepção de erro e concepção de 

avaliação. 

A construção do texto pretendeu conferir maior visibilidade, 

organicidade e compreensão às unidades temáticas identificadas e analisadas, 

entendendo que, “[...] peregrinos precisam tanto conversar uns com os outros, para 

contar dos seus feitos, das bolhas nos pés, dos trajetos íngremes, da beleza das 

paisagens e, principalmente, para compartilhar do sentimento de conquista.” 

(HOFFMANN, 2005, p. 8). Destarte, é importante escrever para revelar e reelaborar 

o aprendido, e, ainda, compartilhar o construído. 

No segundo capítulo, A ABORDAGEM DO ERRO E AS CONCEPÇÕES 

AVALIATIVAS, as representações pictóricas de erro e avaliação, inicialmente 

coletadas, são apresentadas, analisadas e relacionadas, tendo por respaldo o 

referencial teórico pertinente. Neste capítulo, identificam-se, analisam-se e 

compreendem-se os sentimentos dos professores antes da disciplina que abordou 

os temas avaliação e erro. 

No terceiro capítulo, DO ANTES AO DEPOIS, MAPEANDO 

PERMANÊNCIAS E ALTERAÇÕES, os sentimentos e concepções antes manifestos são 

contrastados aos expressos, nas representações pictóricas e nas palavras 

registradas, após a vivência de disciplina abordando os temas erro e avaliação. 

Então, permanências e superações são delineadas e analisadas, de maneira a que 

mais que descrever, buscou-se estabelecer diálogo com o referencial teórico, no 

intuito de elucidar possibilidades e de construir pontes aproximando o que dizem 

aqueles que atuam na Educação Básica e aqueles que estudam o tema avaliação 

da aprendizagem. 

Finalmente, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, analisou-se a importância 

do processo de formação – principalmente quando pautados no que pensam e 

fazem os professores – para a reconstrução de concepções e ações. O impacto de 

disciplina abordando os temas: avaliação e erro trouxe aos professores a 

oportunidade de refletir sobre suas concepções e práticas e terem no processo de 

formação a chance de modificá-las, a fim de instaurar uma ação pedagógica mais 

compromissada com todo o processo de aprendizagem. 
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2 A ABORDAGEM DO ERRO E AS CONCEPÇÕES AVALIATIVAS 

 

De tudo ficam três coisas: a certeza de 
que estamos sempre recomeçando, a certeza de 

que devemos continuar e a certeza de que 
seremos interrompidos antes de terminar. 

Portanto, devemos fazer da interrupção um novo 
caminho, da queda um passo de dança, do medo 

uma escada, do sonho, uma ponte, da procura um 
encontro. 

Fernando Pessoa 

 

O erro parece estar “atrelado” ao exercício classificatório da 

avaliação da aprendizagem. Ele desperta medo, porque pode gerar consequências 

nefastas no contexto escolar: rótulos pejorativos, sentimento de inferioridade, 

reprovação e, muitas e muitas vezes, exclusão. Nada de bom parece advir em 

decorrência dele. Castigos, admoestações e humilhações, na verdade, configuram-

se quase como resultado natural. Para Luckesi (1995, p. 48), “a visão culposa do 

erro, na prática escolar, tem conduzido ao uso permanente do castigo como forma 

de correção e direção da aprendizagem, tomando a avaliação como suporte da 

decisão”. 

Os castigos infringidos, no âmbito escolar, parecem ter deixado para 

trás as penalidades físicas: reguadas, palmatórias, grãos para ajoelhar-se, dentre 

outros. Outros mais sutis tomaram o seu lugar em tempos mais recentes: palavras 

que ferem são proferidas por professores. Elas depreciam, desvalorizam, rebaixam, 

menosprezam quem erra. Todavia, um “clima de medo” parece sempre ter estado 

presente no âmbito escolar, gerando tensão e ansiedade entre os alunos ante 

perguntas e/ou atividades avaliativas, afinal, “uma modalidade diversa de castigo é a 

ameaça do castigo. O aluno sofre por antecipação, pois fica na expectativa do 

castigo que poderá vir e numa permanente atitude de defesa.” (LUCKESI, 1995, p. 

50). 

Ao ser utilizado para a identificação dos bons alunos e segregação, 

quando não exclusão, dos maus alunos, o erro denuncia as aprendizagens não 
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edificadas, os objetivos não apropriados, a prevalência de uma conduta contrária 

aos padrões exigidos e aceitos. Para Teixeira e Nunes (2008, p. 69), “a questão do 

erro, vista como forma punitiva, desvincula-se da aprendizagem no seu sentido mais 

global e torna-se um instrumento de ameaça e adestramento da personalidade do 

educando, fazendo com que o indivíduo se sinta culpado e infeliz”.  

A vivência do erro em sua abordagem punitiva deixa marcas 

profundas naqueles que o cometem. Talvez essa seja a explicação para que, dos 33 

professores participantes, 22 (67%) tenham revelado sentimentos altamente 

imobilizantes e 11 (33%) tenham-no indicado como momento de parada e reflexão, 

pretendendo tracejar outros caminhos. 

O tratamento sentencioso conferido ao erro dificulta e empobrece o 

processo de ensino e aprendizagem. Dele se valendo, a avaliação classificatória 

cumpre o papel de silenciar as pessoas, negar as suas experiências culturais, 

recusar os seus processos de construção do saber. Como consequência, cria 

hierarquias de excelência (PERRENOUD, 1999), que reproduzem, por um lado, e 

perpetuam, por outro, a hierarquia social, tal como está posta. 

A polarização de certo versus errado, de satisfatório versus 

insuficiente, fixa, na condição de opostos, o que deveria configurar um continuum: 

todos evoluem do não saber ao saber, do desconhecer ao aprender. Todavia, nos 

moldes punitivos, o erro não se situa como elemento balizador da aprendizagem e 

do desenvolvimento em curso. Ele se constitui fim, pois conforme o grau e 

frequência de reincidência, a repetência e a exclusão são as consequências lógicas. 

Analisando as representações pictóricas dos participantes foi 

possível identificar diferenças significativas na maneira de conceber o erro, 

principalmente quando cometido por aqueles que, por exigência da profissão, 

precisam reconhecer e abordar o erro do outro. Os sentimentos expressos nos 

desenhos foram aglutinados como: imobilizantes, porque desagradáveis e negativos, 

alcançando tal magnitude que bloqueiam e impedem reações, e mobilizantes 

porque, apesar de inicialmente sentirem-se também desagradáveis e negativos, 

posteriormente, eles desencadeiam reações de superação (Quadro 1). 
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Quadro 1: Categorias e subcategorias dos sentimentos frente ao erro 

CATEGORIAS N. T.
1
 SUBCATEGORIAS N. P.

2
 PARTICIPANTES (P) 

ERRO 
IMOBILIZANTE 

22 
(67%) 

Tristeza 10 
P1, P6, P11, P12, 

P13, P16, P18, P20, 
P21, P22. 

Fracasso/Decepção/Vergonha 6 
P7, P12, P14, P17, 

P18, P19. 

Inferioridade/Impotência/Incapacidade 9 
P2, P5, P6, P9, P10, 
P11, P12, P15, P20. 

Raiva 2 P3, P21. 

Ansiedade 2 P4, P8. 

ERRO 
MOBILIZANTE  

11 
(33%) 

Parte do processo de aprendizagem 2 P23, P27. 

Reflexão e autoquestionamento 5 
P26, P28, P30, P31, 

P32. 

Superação 6 
P23, P24, P25, P29, 

P30, P33. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados nas representações pictóricas. Londrina, 
2011. 

 

Errar, de um modo geral, suscita sensações de desconforto, 

desconsolo, aflição. Todavia, nem todos reagem do mesmo modo quando erram, até 

porque o erro não significa ausência de conhecimento. Tristeza, raiva, frustração – 

inicialmente – são os sentimentos que tomam a todos que erram, mas alguns se 

rendem ao erro e sob o seu peso sucumbem. Outros reagem e, para além dos 

sentimentos, usam o erro como baliza orientadora para ações futuras, intentando 

superar-se, superando o erro. 

Para Teixeira e Nunes (2008, p. 76), “o insucesso na aprendizagem, 

ou seja, as situações malsucedidas, pode ser utilizado como degraus para se chegar 

à solução satisfatória”. O erro é um valioso indicador dos percursos cognitivos 

seguidos pelo aluno na aprendizagem e precisa ser reconhecido e utilizado, pelo 

professor, como um ponto de passagem a oferecer subsídios para a planificação e 

desencadeamento de intervenções adequadas e oportunas, favorecedoras de 

superações. Desse modo, 

Cabe ao professor se aproximar do aluno, intervir deliberadamente, 
fornecendo instruções, demonstrações, pistas, indicações de que ele está 
cometendo algum erro e que contribuam para observações e investigações 
dos diversos percursos possíveis. (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 79). 

                                                 
1
 N.T refere-se ao número total de respondentes na unidade de análise, que aglutina sentimentos 

convergentes, quer negativamente, quer positivamente. 
2
 N. P refere-se ao número de indicação da tipologia do sentimento. 
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O erro é concebido como “[...] fase de um processo em busca de 

aprender algo. É uma tentativa que precisa ser superada e, consequentemente, 

levará a outra tentativa, buscando outro caminho e agindo de outra maneira [...]” 

(TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 77). A abordagem do erro não pode demandar apenas 

a proposição da resposta certa, do modelo padrão a ser seguido por todos, pois é 

fundamental oferecer situações e tempo para a reelaboração do saber, é essencial 

permitir-lhe agir em face ao objeto de conhecimento para dele se apropriar, 

construindo-o e reconstruindo-o progressivamente. Hoffmann (2005, p. 96) elucida 

que, 

[...] o aluno precisará de tempo para reformular suas hipóteses, devendo ser 
levado a testá-las e confrontá-las com as dos colegas, com resultados de 
sua ação, a partir de situações propostas pelo educador. Explicar-lhes 
apenas, ou corrigir a tarefa, não irão garantir a sua compreensão. Poderá 
significar apenas a memorização da resposta do professor. 

Poderá significar apenas a desconsideração e não validade de seus 

conhecimentos prévios. Poderá significar apenas a construção de uma certeza: não 

adianta pensar, pois basta apenas decorar e reproduzir, pois o que “vale”, o que 

“conta para aprovação”, é única e exclusivamente a repetição literal da resposta 

certa. 

As concepções avaliativas manifestadas pelos participantes – 

polarizadas nesse estudo em classificatórias ou formativas – preservam, 

inicialmente, correspondência com as concepções de erro. Todavia, mesmo alguns 

dos participantes que revelaram perspectiva mais positiva de erro, porque pautada 

em seu questionamento, reflexão e superação, apresentaram representações ainda 

presas à concepção mais classificatória de avaliação da aprendizagem (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Categorias e subcategorias dos sentimentos frente à avaliação 

CATEGORIAS N. T. SUBCATEGORIAS N. P. PARTICIPANTES (P) 

AVALIAÇÃO 
CLASSIFICATÓRIA 

30 (91%) Fazer o que o outro espera 30 

P1, P2, P3, P4, P5, 
P6, P7, P8, P9, P10, 
P11, P12, P13, P14, 
P15, P16, P17, 18, 

P19, P20, P21, P22, 
P24, P26, P27, P29, 
P30, P31, P32, P33. 
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AVALIAÇÃO 
FORMATIVA 

3 (9%) 

Compreensão do ato avaliativo 1 P23. 

Crescimento 1 P25. 

Liberdade  1 P28. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados nas representações pictóricas. Londrina, 
2011. 

 

Fazer o que o outro espera, atendendo-lhe as expectativas, “[...] 

respondendo como foi ensinado”, foi a ideia, vinculada à avaliação, mais anunciada 

pelos participantes. Eles, em suas representações pictóricas, evidenciaram 

preocupação maior com a verificação do que foi transmitido, esquecendo-se da 

importância de desvendar o que foi, de fato, aprendido. Revelam, assim, uma 

compreensão de ensino como transmissão e de aprendizagem como retenção e 

reprodução, de maneira que à avaliação cumpre apenas constatar o quão bem o 

ensinado pode ser devolvido no formato de uma resposta certa. 

Esteban (2001b, p. 15) registra que a avaliação da aprendizagem 

“[...] inscreve-se num conjunto de práticas sociais que tomam o conhecimento como 

meio para manipular e dominar o mundo [...]”. Desse modo, utiliza e consolida 

mecanismos que retiram do sujeito a sua historicidade, controlando-o por meios 

diversos: provas, notas, emulações, castigos, prestígio acadêmico, exclusão – 

dentre muitos outros. Para ela, nesse contexto, a avaliação classificatória “[...] 

configura-se com as ideias de mérito, julgamento, punição e recompensa, exigindo o 

distanciamento entre os sujeitos que se entrelaçam nas práticas escolares 

cotidianas.” (ESTEBAN, 2001b, p. 15). O resultado alcançado na tarefa confere 

objetividade e fidedignidade ao desempenho revelado, à aprendizagem explicitada. 

Em decorrência, os alunos são classificados e hierarquizados, recebendo 

recompensas ou punições, em consonância com os quantitativos decorrentes de 

seus acertos e erros. 

Ao ser avaliado, o aluno busca lembrar-se daquilo que lhe foi 

ensinado, preocupando-se em reproduzir as informações concedidas pelo professor 

no transcorrer das aulas, o que acaba por gerar um clima de nervosismo e medo, 

porque todas as preocupações centram-se no atendimento das expectativas do 

outro e às notas que serão conquistadas. Teixeira e Nunes (2008, p. 43) referem-se 

à prevalência de centralidade nos resultados mensuráveis, em consonância com a 
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qual 

[...] se estabelece a quantificação dos indivíduos, em uma economia 
reduzida a números, como as classificações segundo graus (Nota A, B, C 
ou D – 10, 9, 5, 0), onde aparecem marcados os desvios, as competências, 
as aptidões, enfim, a qualificação individual, articulando-se um observatório 
permanente que permitia distribuir as variedades dos vícios e das fraquezas 
dos alunos. 

A preocupação em alcançar a nota necessária, em reproduzir a 

resposta exaustivamente ensinada pelo professor, em obter a média suficiente para 

passar de ano – principalmente quando tudo parece decorrer da capacidade de 

memorização, da famosa decoreba –, produz ansiedade crescente, favorável à 

instalação da dúvida e a incidência no erro, pois “[...] uma vez constituído o 

obstáculo emocional, ele induz ao erro, e, uma vez constituído o erro, este 

desencadeia emoções como: frustração de expectativas, angústia, raiva, sentimento 

de inferioridade e outras.” (BERTI, 2007, p. 6). 

Os participantes evidenciam a predominância de um modelo de 

avaliação a priorizar as práticas de memorização e de reprodução do ensinado. Sob 

essa perspectiva, ao aluno compete cumprir o papel de receptor passivo das 

informações detidas e apresentadas pelo professor, compreendendo deste modo 

“[...] a ideia de que aprender significa ter acesso a um conhecimento que é externo 

ao sujeito e que, portanto, precisa ser incorporado por ele, para que ocorra, 

realmente, o que se tem chamado de aprendizagem.” (SILVA, 2008, p. 96). 

Um número menor de participantes demonstrou compreender a 

avaliação como momento inerente ao processo de ensino e aprendizagem, como um 

momento de parar para refletir acerca do já alcançado e do ainda por realizar. Mais 

que aguardar uma devolutiva do ensinado, compreendem que se deve buscar 

apreender e compreender o que e como os alunos aprenderam. Conforme Esteban 

(2001a, p. 26), em uma perspectiva mais formativa, a avaliação da aprendizagem 

tem como “[...] centralidade a compreensão dos processos, dos sujeitos e da 

aprendizagem, o que produz uma ruptura com a primazia do resultado [...]”. 

Eles conferem à avaliação a possibilidade de uma intervenção 

criticamente fundamentada, no sentido de agir “[...] no intervalo entre uma etapa de 

construção do conhecimento do aluno e a etapa possível de produção, em que o 
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saber é enriquecido.” (ABRAHÃO, 2007, p. 194). Nesse processo, o erro não se 

configura limitação ou impossibilidade, mas marco para o trabalho a ser 

desencadeado por professores e alunos no intuito de gerar avanços e superações. 

Afinal, o erro “[...] é inevitável [no] processo de aprendizagem [...]” (BUSARELLO, 

2002, p. 5), mas, ocorrendo, torna necessária a ação consciente do professor, para 

problematizar os conhecimentos dos alunos de maneira que, posteriormente, 

alcancem a aprendizagem. Teixeira e Nunes (2008, p. 78) registram que 

O erro nessa perspectiva é compreendido como sinalizador da 
aprendizagem e do movimento vivenciado pelos alunos durante esse 
processo, podendo, daí, iniciar as aprendizagens já realizadas, os saberes 
consolidados e, também, construir novos saberes, tendo o espaço da sala 
de aula como locus privilegiado para intervenções e mediações 
pedagógicas. É por meio do erro que podemos eliminar a falsa impressão 
de homogeneidade e da igualdade de respostas certas. 

Os sentimentos revelados pelos participantes frente ao erro, bem 

como o que pensam ser a avaliação da aprendizagem, não podiam ser apenas 

constatados e informados (Quadros 1 e 2), mas demandavam uma confrontação 

(Quadro 3), até para melhor delinear suas concepções acerca da avaliação da 

aprendizagem. 

 

Quadro 3: Sentimentos expressos frente ao erro e à avaliação 
relacionados às concepções classificatória e formativa da 
avaliação 

CATEGORIA 
ERRO 

SUBCATEGO-
RIAS 

CATEGORIA 
AVALIAÇÃO 

SUBCATEGO-
RIAS 

AFERE FOCO SENTIMENTOS 
FRENTE AO 

ERRO 

SENTIMENTOS 
FRENTE À 

AVALIAÇÃO 

IMOBILIZANTE 22 (67%) 
CLASSIFICA-

TÓRIA 
30 (91%) 

Reprodução 
do ensinado 

Ensino 

QUE GERA 
AÇÃO 

11 (33%) FORMATIVA 3 (9%) 

Compreen-
são e 

elaboração 
do 

aprendizado 

Aprendiza 
gem 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações coletadas. Londrina, 2011. 

 

O imobilismo frente ao erro e a rejeição às situações avaliativas são 

significativamente mais presentes entre os participantes. Os números aclaram as 
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distâncias, pois crescem na mesma proporção em que decrescem os números 

relativos àqueles que, apesar de terem no erro um mote de ação, sentem-se 

desconfortáveis ou são avessos às situações avaliativas. Todavia, a avaliação da 

aprendizagem deveria constituir um espaço para reflexão dos percursos já 

realizados e daqueles por serem completados. Ela deveria ser desejável e 

necessária para professores e alunos que almejam a ampliação dos saberes. 

 

2.1 ERRO COMO FONTE DE CASTIGO 

 

O erro, ao ser entendido como falha e incorreção, desencadeia 

comparações, diferenciações, hierarquizações, humilhações, discriminações e, como 

decorrência última, exclusões, que se projetam para além dos muros escolares. É o 

poder da norma padrão, a ser seguida e reproduzida em respostas ensinadas, 

mesmo que não compreendidas. O efeito é o adestramento das multidões, enquanto 

se fabrica os indivíduos (TEIXEIRA; NUNES, 2008). Erros justificam a supressão de 

notas. Erros oferecem elementos para o exercício de uma “contabilidade penal” 

(FOUCAULT, 2009) a quantificar pessoas, reduzindo-as a números e classificando-

as em graus – reveladores das competências e incompetências, das conquistas e 

dos fracassos, das capacidades e incapacidades de cada um. 

A avaliação classificatória, atrelada à perspectiva de erro punitivo, 

pode gerar traumas que se perpetuam ao longo da vida. Teixeira e Nunes (2008, p. 

69) afirmam que o erro, quando empreendido para punir e humilhar, “[...] desvincula-

se da aprendizagem em seu sentido mais global e torna-se um instrumento de 

ameaça e adestramento da personalidade do educando, fazendo com que o 

indivíduo se sinta culpado e incapaz”. 

Luckesi (1995, p. 50-51) entende que a imposição de castigos, em 

decorrência do cometimento de erros, “[...] marca o aluno tanto pelo seu conteúdo 

quanto pela sua forma. As atitudes ameaçadoras, empregadas repetidas vezes, 

garantem o medo, a ansiedade, a vergonha de modo intermitente”. As sequelas se 

mantêm no decorrer da vida, pois as marcas são fortes, uma vez que “a partir do 
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erro, na prática escolar, desenvolve-se e reforça-se no educando uma compreensão 

culposa da vida, pois, além de ser castigado por outros, muitas vezes ele sofre ainda 

a autopunição.” (LUCKESI, 1995, p. 51). 

Vinte e dois professores participantes do estudo revelaram ter no 

erro sentimentos nefastos e geradores de imobilismo: inferioridade, tristeza, raiva, 

revolta, frustração, muitas vezes traduzidos por lágrimas, outras por espaços 

escuros ou céus nebulosos (Figura 1). 

 

Figura 1:  Representações dos participantes que expressam 
respectivamente sentimentos de tristeza, inferioridade e raiva 
frente ao erro e sentimentos desfavoráveis frente à avaliação 

P ERRO AVALIAÇÃO 

P11 

  
Como uma formiga, bem pequena e triste. Com um peso nos ombros. 

P6 

  

Me sinto triste, impotente perante aos 
obstáculos, apesar de estar sempre disposta 

a acertar. 

Me sinto assustada, em pânico, cheia de 
interrogações, perguntas... Uma folha em 

branco. 

P3 

 

 
Quando erro costumo ficar com muita raiva. Assustada, ansiosa. 

Fonte: Representações de professores. Londrina, 2011. 

 

O erro faz com que os participantes se sintam: “como uma formiga, 

bem pequena e triste”; ou, “como a pior pessoa do mundo”; ou, “pequena diante do 
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problema, perdida e insignificante”; ou, “triste, impotente perante aos obstáculos”. O 

erro desperta, inclusive, expressões mais fortes e contraproducentes: “quando erro, 

tenho vontade de ‘enfiar’ minha cabeça num buraco” (Figura 2), em uma clara 

demonstração do desejo de esconder-se, de sumir, de encontrar uma maneira de 

ignorar tudo que está ao redor, principalmente o erro. 

As portas estão encerradas para o erro. Ele não pode acontecer, 

porque os sentimentos decorrentes são desagradáveis e, por si só, autopunitivos. 

Todavia, seria fundamental percebê-los naquilo que revelam como possibilidade. 

Para Luckesi (1995, p. 56, destaques do autor),  

No caso da solução bem ou malsucedida de uma busca, seja ela de 
investigação científica ou de solução prática de alguma necessidade, o ‘não 
sucesso’ é, em primeiro lugar, uma indicação de que ainda não se chegou à 
solução necessária, e, em segundo lugar, a indicação de um modo de ‘como 
não resolver’ essa determinada necessidade. O fato de não se chegar à 
solução bem-sucedida indica, no caso, o trampolim para um novo salto. 

Mas os erros não são, de forma predominante, percebidos como 

sinais do que pode vir a ser, mas apenas como a indicação do que não é e não será. 

Eles são utilizados, numerosas vezes, com perversidade, para ameaçar, humilhar, 

constranger e disciplinar. Com o passar dos anos, com a repetição da experiência, a 

vergonha e a insegurança são sentimentos frequentes. 

 

Figura 2:  Representação do participante que manifesta sentimento de 
vergonha frente ao erro e insegurança frente à avaliação 

P ERRO AVALIAÇÃO 

P14 
 

 

Mesmo sabendo que o erro é humano e que 
ele muitas vezes nos faz amadurecer, 

crescer... Quando erro tenho vontade de 
enfiar minha cabeça num buraco, de 

vergonha, porque acho que antes de cometer 
um erro, preciso pensar muito no que vou 

fazer e nas consequências. Pois não admito 
o “erro”, embora saiba reconhecê-lo quando 

cometer. 

Me sinto as vezes como um peixe fora d’água 
e ainda com um certo medo de que o que 

estou fazendo não condiz com o que é 
solicitado. Uma insegurança de não ter 

assimilado o conteúdo. 
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Fonte: Representação de professor. Londrina, 2011. 

 

Os sentimentos negativos, manifestos pelos professores 

participantes frente ao erro, denunciam as práticas avaliativas experienciadas mais 

em perspectiva classificatória, ao longo de seu tempo de escolarização. Estes 

sentimentos advêm de haverem sido submetidos muito mais a uma avaliação 

praticada pretendendo a hierarquização e exclusão, que aquela exercida na intenção 

de assegurar que a formação aconteça, que a aprendizagem seja alcançada, pois a 

avaliação classificatória “impede a expressão de determinadas vozes, é uma prática 

de exclusão na medida em que vai selecionando o que pode e deve ser aceito na 

escola.” (ESTEBAN, 2001b, p. 16). 

O não atendimento dos padrões estabelecidos como adequados 

repercute, geralmente, em erro. A não apresentação da resposta esperada e 

desejada pelo professor, na maioria das vezes, resulta em erro, até porque o 

professor, ao avaliar, “[...] normalmente não está interessado em descobrir quem 

sabe o que foi ensinado, mas sim quem não aprendeu, para poder expor 

publicamente aos colegas a sua fragilidade.” (LUCKESI, 1995, p. 49). Aquele que 

não reteve o ensinado precisa ser exposto e punido: com sinalizações, com notas 

descontadas, com comentários irônicos no momento de devolução do instrumento 

avaliativo. Assim percebido, o erro não considera qualquer aspecto revelador do 

processo, mas unicamente o não alcance do padrão previamente estabelecido. 

As representações elaboradas por alguns dos participantes 

desvendam quanto o sentimento de impossibilidade, de ausência de rumos, faz-se 

presente entre eles. O erro é simbolizado pela nuvem negra que obscurece o Sol, 

retirando a luminosidade do dia, ou denota estar mergulhado em um buraco fundo, 

cercado pela escuridão, ou, ainda, denuncia estar preso a um redemoinho, sem 

qualquer noção da direção a tomar. 

Mas, os desenhos foram acompanhados por registros escritos, que 

elucidam melhor o significado do erro para estes participantes do estudo. Um deles 

menciona: “quando erro, a minha sabedoria está coberta por nuvens em pleno dia”; 

outro esclarece: “tudo para mim aparenta escuro e de difícil acesso, como se 

estivesse em um buraco escuro”, e, ainda, “sinto-me confusa, perdida ou 
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insignificante, pequena diante do problema” (Figura 3). 

 

Figura 3: Representações dos professores expressando sentimentos de 
escuridão e confusão diante do erro e dúvidas e inseguranças 
frente à avaliação 

P ERRO AVALIAÇÃO 

P10 

  
Minha sabedoria está coberta por nuvens em 

pleno dia. 
E agora não sei se consigo? 

P20 

  
Me sinto angustiada, triste, sozinha e 
algumas vezes inútil. Tudo para mim 

aparenta ser escuro, de difícil acesso, como 
se estivesse sozinha em um buraco escuro. 

Surpresa, muitas vezes misturada com a 
insegurança e o medo do erro. 

P5 

 
 

Sinto-me confusa, perdida ou insignificante. 
Pequena diante do problema. 

Me sinto insegura. (No desenho faço 
referência a essa insegurança utilizando uma 

corda bamba). 

Fonte: Representações de professores. Londrina, 2011. 

 

Conforme Hoffmann (2005, p. 49), há professores que se baseiam 

“[...] arbitrariamente, em certos e errados absolutos, negando a relativização desses 

parâmetros em diferentes condições de aprendizagem”. Eles negam o conhecimento 

que o aluno possui, recusando-se a reconhecer ou analisar o processo de 

aprendizagem. Pautados na quantificação e produção de resultados, geralmente 

expressos no formato de notas ou conceitos, preocupam-se com a obtenção de 
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comprovações que autorizem e sustentem decisões quanto à aprovação ou 

reprovação dos estudantes. 

Segundo Luckesi (1995, p. 51), “[...] ao ser reiterado da culpa, o 

educando não apenas sofre os castigos impostos de fora, mas também aprende 

mecanismos de autopunição, por supostos erros que atribui a si mesmo”. Portanto, 

quando o erro é correlacionado com o fracasso e a incapacidade, os sentimentos 

tendem a permanecer no âmago de cada um, criando juízos de insuficiência que 

obstaculizam o processo da aprendizagem. Ao se estabelecer a interdependência 

erro-fracasso, o erro deixa de ser compreendido e assumido como “[...] etapa do 

processo de aprendizagem, que rompe com a dicotomia saber-não saber e favorece 

a edificação de pontes entre o que se considera importante ensinar e o que é 

possível aprender.” (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010a, p. 213). 

Decorrentes da avaliação classificatória, o castigo e a punição 

também estão vinculados ao erro. No passado, o professor utilizava o castigo físico 

para penalizar o aluno que errava. Todavia, ao longo dos anos, o castigo físico foi 

dando espaço para um outro mais sutíl, proposto “[...] de forma implícita, mas que é 

igualmente perverso.” (NEVES, 200-, p. 1), até porque, apesar de externamente 

invisível, deixa marcas mais permanentes naqueles que a ele são submetidos. 

Castigar e punir são ações geralmente associadas a outra ação: 

errar. A normalidade com que essas correlações são concretizadas em sala de aula 

parece estar vinculada “[...] à concepção de que as condutas de um sujeito – aqui, 

no caso, o aluno – que não correspondam a um determinado padrão 

preestabelecido, merecem ser castigadas, a fim de que ele ‘pague’ por seu erro e 

‘aprenda’ a assumir a conduta correta.” (LUCKESI, 1995, p. 52). O erro precisa gerar 

culpa, base e raiz do castigo. Culpa que traz para aquele que erra a certeza de que 

todo o problema reside em si. 

O erro punitivo, atrelado à avaliação classificatória, firma-se em um 

processo avaliativo pautado em categorizações, consolidadas a partir de um 

parâmetro, conforme o qual “[...] o êxito e o fracasso escolares resultam do 

julgamento diferencial que a organização escolar faz dos alunos, da base de 

hierarquias de excelência estabelecidas.” (PERRENOUD, 1999, p. 28). A 
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arbitrariedade do erro pode produzir exclusão e fracasso ao longo do processo 

avaliativo classificatório, o que, até por oposição, suscita o desejo e a necessidade 

de buscar outras perspectivas, reconhecendo-o como indicador diagnóstico na 

superação das dificuldades identificadas, no exercício de uma avaliação formativa. 

 

2.2 ERRO COMO INDICADOR DIAGNÓSTICO 

 

Percebido como indicador diagnóstico, o erro relaciona-se com a 

avaliação formativa, pois essa, ao acompanhar o alcance dos objetivos 

estabelecidos, oferece indicadores favoráveis ao planejamento e execução de 

intervenções pedagógicas oportunas e adequadas. Para Esteban (2001a, p. 35), a 

avaliação da aprendizagem precisa 

[...] promover uma reflexão que participe da experiência de ensinar com a 
de aprender com, tecida coletivamente na sala de aula, na sala de 
professores, no pátio, no refeitório, no banheiro, nos corredores, no portão, 
na biblioteca, nos tantos outros lugares por onde transitam os sujeitos que 
se encontram na escola para realizarem, juntos, um trabalho que visa à 
ampliação permanente dos conhecimentos. 

Avaliar formativamente é comprometer-se com o vir a ser, com a 

superação de dificuldades, com a edificação progressiva e contínua da 

aprendizagem. Para Hadji (2001, p. 9), é preciso avançar da utopia à realidade, pela 

consecução de uma avaliação capaz de contribuir com a evolução e êxito dos 

alunos, porque  

[...] capaz de compreender tanto a situação do aluno quanto de ‘medir’ seu 
desempenho, capaz de fornecer-lhe indicações esclarecedoras, mais do 
que oprimi-lo com recriminações, capaz de preparar a operacionalização de 
ferramentas de êxito, mais do que se resignar a ser apenas um termômetro 
(até mesmo um instrumento) do fracasso [...]. 

Avaliar não pode ser apenas e tão somente uma ação de 

constatação seguida do registro de escores. Ela precisa ser parte constitutiva do 

processo ensino/aprendizagem, contribuindo para auxiliar o aluno a resolver as 

questões, solucionar os problemas, apropriar-se de maneira crítica e significativa de 

novos conhecimentos. Para tanto, as informações decorrentes dos instrumentos 
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avaliativos utilizados passam a constituir referências que subsidiam e orientarem a 

ação didática. Erros são informações basilares para elucidar acerca do “estado de 

aprendizagem” dos alunos (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p. 78). 

Sob essa perspectiva, o erro torna-se instrumento importante, pois 

permite ao professor reformulações em sua prática, sempre intentando aperfeiçoá-la 

a fim de garantir a superação dos problemas de aprendizagem. Desse modo, “[...] os 

erros são parte integrante de um processo educativo, pois são considerados como 

momentos na aprendizagem e não como falhas.” (PINTO; SILVA, 2006, p. 117). 

Para Teixeira e Nunes (2008, p. 81), o erro não pode ser percebido 

como deficiência ou impossibilidade, devendo ser “[...] analisado como uma 

particularidade em construção, um potencial a ser desenvolvido, não como produto, 

mas como meio e fonte de questionamento e recomeço a serem explorados e 

trabalhados diante de um bem comum”. Alguns autores o denominam alavanca 

(ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002; TORRE, 2008), outros o designam ponte 

(FERNANDES, 2009; PINTO, 2000), outros a ele se referem como ponto de 

passagem (HOFFMANN, 2005; LUCKESI, 1995, 2012). Independentemente da 

nomenclatura, há uma compreensão única de que o erro é força para o 

prosseguimento e não barreira condenatória à estagnação. Para alguns dos 

participantes, este é um caminho já principiado, pois têm no erro um momento de 

paragem e de reflexão acerca de como prosseguir ensinando e aprendendo (Figura 

4). 

 

Figura 4: Representações dos professores expressando ter no erro fonte 
de questionamento e reflexão e sentimentos expressos frente à 
avaliação 

P ERRO AVALIAÇÃO 

P24 

 
 

Cheia de dúvidas; fico em busca do acerto, 
pois acredito que nós aprendemos mais com 

Preocupada em atender com clareza o que 
será avaliado. 
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o erro, quando erramos e voltamos para 
consertá-lo do que com o acerto em si. 

P31 
  

Quando erro, indago-me, questiono-me: 
Onde errei? Por que errei? O que preciso 

mudar? 

Vou precisar ativar a minha zona do cérebro, 
na qual vou verificar se adquiri o 

conhecimento veiculado nos livros, ou em 
outros instrumentos que disseminam 

conhecimentos. 

P28 

  
Fico pensando... Por que errei? Por que fiz 

isso? Será que não poderia de algum modo, 
evitar que acontecesse? 

Não saberia, ou não sei como representar 
com desenhos, porém, sentiria livre, sem 

preocupação. 

Fonte: Representações de professores. Londrina, 2011. 

 

As concepções de erro, como fonte de questionamento e reflexão, 

revelam-se nos registros dos participantes demonstrando uma visão proativa: “fico 

em busca do acerto, pois acredito que nós aprendemos mais com o erro”, “frente ao 

erro sinto que preciso refletir mais sobre o meu erro, para no futuro não cometer o 

mesmo erro”, “o erro leva ao refletir e ao crescimento pelo conhecimento de sua 

limitação e a busca pela resolução pessoal”. As afirmações, registradas no verso da 

folha, deixam entrever certo dissabor por haver errado, mas também um enorme 

compromisso com a auto-superação, com a compreensão das razões a ensejá-lo, 

com o tracejar de formas de conseguir sobrepujá-lo. 

Erros não precisam ser punidos, omitidos, escondidos. Eles 

precisam ser explicitados, “[...] analisados, confrontados, discutidos e explorados, 

pois constituem espaços de avanço, superações e, por que não, de regulações e 

autorregulações.” (SOUZA; BORUCHOVITCH, 2010b, p. 804). Todavia, eles 

precisam de respostas certas e padronizadas, oferecidas como modelos a serem 

reproduzidos, mas carecem de diversificação e variedade de oportunidades “[...] de 

pensar, de buscar conhecimentos, de se engajar na resolução de problemas, na 
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reformulação de hipóteses, comprometendo-se com seus avanços e dificuldades.” 

(HOFFMANN, 2005, p. 107). 

O erro precisa permitir, para quem o comete, refletir acerca de como 

está sua aprendizagem, analisar o percurso caminhado, identificar o porquê errou, 

para, em decorrência, voltar sobre os próprios passos, repensando, superando, 

aprendendo, desenvolvendo-se. O erro não é o fim, mas apenas o começo de uma 

nova etapa de uma caminhada compromissada com a apropriação do saber. O foco 

é o futuro. O interesse é assegurar a progressão, em uma prática avaliativa 

prospectiva, porque interessada em, segundo Hoffmann (2005, p. 26, destaques da 

autora), “[...] acompanhar com atenção e seriedade todas as etapas vividas pelo 

estudante para ajustar, no decorrer do processo, estratégias pedagógicas. Visa, 

portanto, ao encaminhamento de alternativas de solução e melhoria do ‘objeto 

avaliado’”. 

O erro precisa estar a serviço da aprendizagem, assim como a 

avaliação, quando exercitada em sua perspectiva formativa. Por isso, afastando-se 

do viés que lhe foi impresso no passado – e que ainda se faz presente – aos erros 

deve ser conferido um novo significado no âmago de uma avaliação “[...] para a 

aprendizagem, no sentido em que deve contribuir inequivocamente para sua 

melhoria, com a participação ativa dos alunos.” (FERNANDES, 2009, p. 61). 

Errar e aprender não são ações antagônicas e inconciliáveis. Na 

verdade, guardam certa reciprocidade e interdependência. Todavia, para serem 

melhor compreendidas e empreendidas, no contexto escolar, é fundamental utilizar o 

erro como uma ferramenta a serviço da reconstrução do trabalho pedagógico no 

interior da sala de aula. 
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3 DO ANTES AO DEPOIS: MAPEANDO PERMANÊNCIAS E ALTERAÇÕES 

 

Na vida, há limites e 
entendimentos que só o tempo elucida. E 

mais: o tempo vergado por rachaduras 
do dia-a-dia, recolhido em grãos de 

envolvimento, incandescidos na forja do 
destemor. 

João Carlos Pecci 

 

Mudar é uma possibilidade que se oferece a todos. Após uma 

vivência, concebida e efetivada no intuito de provocar alterações nas concepções de 

erro e avaliação, nove alunos do PARFOR 3, em maio de 2012, elaboraram outros 

desenhos e registraram o significado que lhe conferiam, traduzindo-o e 

esclarecendo-o em palavras. Todavia, mesmo com a redução do número de 

participantes, os dados foram reveladores quando comparados (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Confronto entre as duas coletas de dados realizadas com os 
participantes da pesquisa 

COLETAS 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

SENTIMENTOS 
IMOBILIZANTES 

FRENTE AO ERRO 

SENTIMENTOS 
MOBILIZANTES 

FRENTE AO ERRO 

1ª COLETA (2011) 33 67% 33% 

2ª COLETA (2012) 9 33% 67% 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações coletadas na pesquisa. Londrina, 2012. 

 

Conforme Nogaro e Granella (2004, p. 8), “[...] é necessário que o 

educador tome uma posição diante dos erros e da postura que tem a eles: punição, 

complacência ou possibilidade de aprender”. Os dados apresentados revelam 

alterações na percepção dos participantes, mesmo que a variação seja pequena, 

tanto na redução dos sentimentos negativos quanto na ampliação dos sentimentos 

positivos. Evidencia-se uma compreensão mais favorável, talvez porque tenham 

podido perceber que “[...] o nosso fazer nunca é um fazer linear e nunca está 

estruturado em apenas uma lógica, mas sim em diversas lógicas, que o moldam e o 
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transformam dentro de uma certa ordem com que deixamos e nos damos conta de 

deixar aparecer.” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 55). 

Os dados assim comparados, entretanto, podem afigurar-se 

enganosos. Eram 33 participantes na primeira coleta e eram nove participantes na 

segunda coleta. Não era suficiente ou pertinente comparar e analisar quantitativos 

tão díspares, mas era possível e necessário confrontar as representações e registros 

escritos dos nove participantes, nas duas situações de coleta de dados. Entre alguns 

deles o erro, conforme se depreende das representações pictóricas e registros 

escritos, passou a ser aceito com mais abertura, conforme revelado por P14 e P16. 

Se antes o sentimento predominante era de vergonha, depois, o que se revela é 

disposição para buscar a superação. O erro não precisa ser escondido, ele não é 

objeto de vergonha, mas indicador de possibilidades (Figura 5). 

 

Figura 5: Representações de professores demonstrando mudanças 
positivas dos sentimentos frente ao erro e à avaliação da 
aprendizagem 

P14 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 

 
 

Mesmo sabendo que o erro é humano e 
que ele muitas vezes nos faz 

amadurecer, crescer... Quando erro 
tenho vontade de enfiar minha cabeça 
num buraco, de vergonha, porque acho 
que antes de cometer um erro, preciso 
pensar muito no que vou fazer e nas 

consequências. Pois não admito o “erro”, 
embora saiba reconhecê-lo quando 

cometer. 

Me sinto as vezes como um peixe fora 
d’água e ainda com um certo medo de 

que o que estou fazendo não condiz com 
o que é solicitado. Uma insegurança de 

não ter assimilado o conteúdo. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 
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Mais aceitando sugestões construtivas 
para reparar o erro (mais aberta). 

Apreensiva! 

P16 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 

 
 

Quando percebo meu erro, fico 
preocupada, algumas vezes triste por 

magoar ou prejudicar alguém. 
Sinto-me como em uma tormenta de 
vento aos quais só se acalma quando 

consigo resolver/retificar meu erro. 

Frente a uma avaliação inesperada, tento 
ficar tranquila; busco ao Senhor em 

oração e assim confortada busco em mim 
memória o que antemão tenho guardado 

como conhecimento. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

  

Busco a meu Pai Celeste e me sinto 
segura. 

Analiso e me sinto segura. 

Fonte: Representações de professores. Londrina, 2012. 

 

P14 demonstra, também, haver alterado – mesmo que um pouco – 

seus sentimentos em relação ao erro e à avaliação da aprendizagem. Antes, as 

ideias evidenciadas no desenho e nas palavras consignadas no verso da folha, em 

relação ao erro, a vergonha e a não aceitação são muito fortes. Depois, o desejo de 

“enfiar a cabeça em um buraco”, ou seja, a vontade de esconder-se e ao erro 

cometido, é alterado e uma maior disposição em aceitar sugestões é informada. 

Errar deixa de ser – pelo menos em parte – sinônimo de fracassar, mediante o 

entendimento de que “[...] quem erra conhece alguma coisa; por outro lado, quem 

erra desconhece alguma coisa, isso é fato!” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 62). 

Em relação à avaliação da aprendizagem P14 consignou 

sentimentos que denunciavam insegurança, precariedade e medo de não conseguir 

responder ao solicitado. Depois, a ansiedade antecede um momento de 

questionamentos, indicando sentimento de expectativa em face do inusitado. Para 
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P16 (Figura 5), o temor inicial e a busca de amparo espiritual são substituídos pela 

análise da situação e presença de um sentimento de segurança. A avaliação teve 

seu peso na explicitação do grau da aprendizagem relativizado, passando a ser 

compreendida como processo a oferecer subsídios para professores e alunos 

ampliarem suas compreensões relativamente aos limites e possibilidades de 

aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem. 

Também P10 revelou, em suas representações e registros escritos, 

uma alteração, em sentido positivo, dos sentimentos frente ao erro e às situações 

avaliativas (Figura 6). Relativamente ao erro, suas palavras usam uma figura de 

linguagem: “minha sabedoria está coberta por nuvens escuras em pleno dia”. A 

escuridão – ausência de luz – faz correlação com a perda de referências, de 

direcionamento, de condições para prosseguir. Na segunda coleta, constata-se a 

assunção de possibilidade de superação, pois o compromisso é com se “preparar 

melhor” para a situação, de maneira a revelar ter no erro um ponto de passagem, 

não uma sentença condenatória. 

 

Figura 6: Representação de professor demonstrando mudanças positivas 
nos sentimentos frente ao erro e à avaliação da aprendizagem 

Fonte: Representação de professor. Londrina, 2012. 

P10 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 

  
Minha sabedoria está coberta por nuvens 

em pleno dia. 
E agora não sei se consigo? 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 
  

Eu jurava que estava correto! Melhor me 
preparar melhor! 

Será que está certo? 
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O sentimento de insegurança em relação à própria capacidade de 

realizar o proposto em situação avaliativa marca a primeira representação pictórica 

de P10. Ao assim manifestar-se revela haver experimentado – e talvez exercitado – 

uma avaliação raramente “[...] assumida como um instrumento de compreensão do 

estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 

decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de 

aprendizagem.” (LUCKESI, 1995, p. 81). Todavia, na segunda coleta, suas 

preocupações parecem voltar-se para a correção das soluções propostas, de 

maneira que o problema não mais repousa em si, mas nas escolhas – possíveis de 

serem alteradas – promovidas para a elaboração das respostas. 

Um dos participantes, P2, mesmo não tendo alterado seus 

sentimentos frente aos erros por ele cometidos, quando submetido a avaliações da 

própria aprendizagem, elucidou, por meio de sua representação pictórica, uma 

acepção mais positiva frente à avaliação, mesmo que apenas “um pouco” (Figura 7). 

Se o erro decorre em decepção consigo, revelando sua correspondência ao 

insucesso e malogro, a ansiedade e a angústia, antes predominantes, cedem lugar a 

um pouco de estabilidade, traduzida na expressão “mais tranquila”. 

Mudar demanda tempo, solicita partilha de experiências, convida a 

paragens e reflexões. Mudar exige perceber que é possível realizar um trabalho de 

maneira diferente, exercitar uma avaliação pautada em princípios e compromissos 

diversos. Então, para professores e alunos – mesmo quando o professor é aluno e o 

aluno é professor – é fundamental reconhecer que “não há como delimitar tempos 

fixos para a aprendizagem, porque é um processo permanente, de natureza 

individual, experiência singular de cada um. [De tal modo que,] não há sentido em 

valorizar os pontos de chegada, porque são sempre pontos de passagem, 

provisórios.” (HOFFMAN, 2001, p. 57) e, consequentemente, em constante devir. 

 

Figura 7: Representação de um professor demonstrando mudanças 
positivas dos sentimentos frente à avaliação da aprendizagem 
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P2 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 
  

Ao errar me sinto a pior pessoa do 
mundo. (No lugar da cor azul queria roxo, 

mas não havia na caixa.). 

Meus batimentos cardíacos são acelerados, 
me falta o ar e tenho a impressão é que 

fiquei com angústia. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

 
 

Decepcionada! Mais tranquila (um pouco). 

Fonte: Representação de professor. Londrina, 2012. 

 

P23 manteve os sentimentos mobilizadores frente ao erro. Apesar 

da tristeza inicial, seu compromisso, conforme registra, é em buscar “[...] usar o erro 

como aprendizagem, como experiência para não repeti-lo”. Depois, mesmo 

informando sentir vergonha e frustração por ter errado, mais uma vez, explicita o 

desejo de [...] pensar, refletir, para não repetir os erros” (Figura 8). Para ele, o erro 

não é razão para inação, para não se permitir continuar tentando, pois compartilha 

da suposição consoante a qual a partir dos erros aprende-se algo. 

 

Figura 8: Representação de um professor demonstrando permanências 
positivas dos sentimentos frente ao erro 

P23 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 
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Tudo que me proponho realizar, uso de 
todos os meios para um bom projeto, 

trabalho e, quando me deparo com um 
erro, a tristeza é inevitável. Porém, busco 

usar o erro como aprendizagem, como 
experiência para não repeti-lo. 

Ser avaliado é uma situação muito difícil, 
pois o outro é quem vai dizer algo sobre 
sua pessoa, ou então atribuir nota a um 

“saber”, que pode não ser o verdadeiro. O 
principal sentimento que vem é o medo. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

  
Frustração, vergonha, inicialmente. 

Depois, é preciso pensar, refletir para não 
repetir os erros. 

Medo, insegurança 

Fonte: Representação de professor. Londrina, 2012. 

 

Os sentimentos negativos experimentados quando submetido à 

situações avaliativas são preservados por P23: o medo e a insegurança são uma 

constante quando se sabe julgado pelo outro. A preocupação em atender às 

expectativas do outro é muito presente em um contexto escolar no qual prevalecem 

as ideias de ensino como transmissão e de aprendizagem como retenção e 

reprodução. Não é fácil arriscar-se a não ser aceito, a ser excluído, “[...] a ficar no 

patamar mais baixo da hierarquia de excelência, de não passar na seleção mais 

elaborada, mais carrasca e mais cruel que existe: a de não conseguir ser aceito na 

vida, [...]” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 63). 

Pensar e agir de um modo um pouco diferente em relação à 

avaliação da aprendizagem, quiçá, possibilite abordar o erro de uma maneira 

diferenciada – como um indicador diagnóstico –, quando cometido pelos alunos. 

Afinal, “o que é a vida e o que é o ensino, se não um processo contínuo de 

aprendizado e descobertas?” (TEIXEIRA; NUNES, 2008, p. 61). 

P33 revelou sentimentos desagradáveis frente ao erro, mas também 

elucidou que é “[...] errando que se aprende” ou que a partir da decepção e do 

desespero, é possível edificar superações, é possível alcançar “[...] aprendizado”. 

Sua mobilização é em buscar novos conhecimentos, ajustando as ações 

subsequentes ao erro às necessidades e possibilidades percebidas no decorrer do 

processo de construção do conhecimento. Em relação à avaliação da aprendizagem, 
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a alteração se revela de maneira sutil, pelo emprego da palavra “ainda” (Figura 9). O 

“medo e insegurança” aparentemente persistem, mas se limita, ao que “[...] não se 

conhece ainda”. Esteban (2001a, p. 166, destaque da autora), esclarece que “[...] o 

ainda não-saber abre espaço para a multiplicidade sem colocar rótulos no sujeito 

que conhece e estimula a reflexão sobre os diversos percursos possíveis, 

valorizando a heterogeneidade e a produção do novo”. 

 

Figura 9: Representação de um professor demonstrando mudanças 
positivas dos sentimentos frente à avaliação da aprendizagem 

P33 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011) 
  

Tristeza e arrependimento! Angústia, 
desespero. 

Depois... Errando se aprende. 
Medo e insegurança. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

 
 

Decepção e desespero no primeiro 
momento. Segundo momento: 

aprendizado e superação! 

Medo de não conseguir, do que não se 
conhece ainda. 

Fonte: Representação de professor. Londrina, 2012. 

 

O peso das experiências passadas permanece intervindo nas 

percepções do presente para P20 (Figura 10). É difícil, para muitos, deixarem de 

olhar para trás apenas para aquilatar as perdas e fracassos, em prol de um olhar 

que dimensione o quanto se conquistou, o quanto se edificou, o quanto se superou. 

É complexo promover mudanças em concepções construídas ao longo da vida 

escolar, pela reiterada experimentação de situações de erro e de avaliação da 

aprendizagem que parecem desconhecer – ou ignorar – que “avaliar é 
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essencialmente questionar. É observar e promover experiências educativas que 

signifiquem provocações intelectuais significativas no sentido do desenvolvimento do 

aluno.” (HOFFMANN, 2005, p. 106). 

 

Figura 10: Representação de um professor demonstrando permanência 
de sentimentos negativos frente ao erro e à situações de 
avaliação da aprendizagem 

P20 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011)   
Me sinto angustiada, triste, sozinha e 
algumas vezes inútil. Tudo para mim 

aparenta ser escuro, de difícil acesso, 
como se estivesse sozinha em um buraco 

escuro. 

Surpresa, muitas vezes misturada com a 
insegurança e o medo do erro. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

  
Angústia. Medo! 

Fonte: Representação de professor. Londrina, 2012. 

 

P31 e P32 mantiveram sentimentos mobilizadores frente ao erro 

(Figura 11). Ambos revelam sentimentos desagradáveis, mas que não os fazem 

desacreditar de si ou do valor de continuarem tentando. As palavras empregadas 

referem à necessidade e ao compromisso de mudança e superação, o que significa 

reconhecer que o conhecimento revelado é apenas uma manifestação, explicitada 

em dado momento do processo de aprendizagem, que se encontra em movimento e, 

portanto, a ser aperfeiçoado e transformado no momento subsequente. Assim, 

reconhecem que aprender é uma maneira de aprimorar “[...] sua forma de pensar o 

mundo à medida em que se deparam com novas situações, novos desafios e 

formulam e reformulam suas hipóteses.” (HOFFMANN, 1998, p. 67). 
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Figura 11: Representações de professores demonstrando permanência de 
sentimentos positivos frente ao erro e à situações de avaliação 
da aprendizagem 

P31 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011)   

Quando erro, indago-me, questiono-me: 
Onde errei? Por que errei? O que preciso 

mudar? 

Vou precisar ativar a minha zona do 
cérebro, na qual vou verificar se adquiri 
o conhecimento veiculado nos livros, ou 
em outros instrumentos que disseminam 

conhecimentos. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

  

Inicialmente eu sinto culpa, terror. Depois 
eu penso nas mudanças para não errar. 

Na avaliação os alunos devem ser 
avaliados constante: aluno x professor. 

P32 ERRO AVALIAÇÃO 

PRIMEIRA 
COLETA 

(2011)  

 

No primeiro instante fico chocada, mas 
em seguida passo a refletir sobre o erro. 

A tristeza é um sentimento que toma 
conta de mim, mas encaro numa boa, 
pois o erro serve como crescimento 

pessoal. 

SEGUNDA 
COLETA 

(2012) 

  

Triste, pensativa, disposta a vencer. 
Na expectativa!!! Ansiosa para revelar o 
que aprendi e saber em que melhorar. 

Fonte: Representações de professores. Londrina, 2012. 

 

Ao analisar as mudanças ocorridas – em maior ou menor proporção, 
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conforme os informantes perspectivados – emerge uma certeza: mesmo que em 

proporção aquém daquela desejada, é possível introduzir mudanças que, 

provavelmente, repercutirão em outras salas de aulas, em outras localidades. Para 

tanto, foi essencial superar o ponto de vista consoante o qual o compromisso 

docente é com a instrução, com a melhoria das formas de transmissão da 

informação, com o domínio de mecanismos de controle propiciados pela avaliação – 

perpetrando a resposta certa, única e imutável. Carvalho (2004, p. 33) lembra que:  

Tão habituados ficamos com os nomes e as imagens por meio dos quais 
nos acostumamos a pensar as coisas do mundo, que esquecemos que 
esses conceitos não são a única tradução do mundo, mas apenas modos 
de recortá-lo, enquadrá-lo e, assim, tentar compreendê-lo, deixando sempre 
algo de fora ou que pode ser recortado por outro ângulo, apreendido por 
outro conceito. 

Algumas mudanças foram constatadas. Outras insinuam-se. Outras 

não aconteceram. Importa olhar o alcançado e refletir acerca das razões a 

ensejarem as permanências. Essa inquietação precisa permear o trabalho de quem 

avalia, para entender a efetividade do ensino no passado e as possibilidades a 

serem contempladas em termos de futuro, quando os erros – às vezes expressos 

nas manutenções e recorrências – são considerados pontes a ligar o que se 

configura ideal, mas pode ser real, a partir do diagnosticado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Digo: o real não está na saída 
nem na chegada, ele se dispõe para a 

gente é no meio da travessia. 

Guimarães Rosa 

 

Acertos e erros pontuam o dia-a-dia da sala de aula. É preciso vê-

los. É fundamental refletir acerca das razões que os ensejaram. É essencial 

desencadear intervenções criticamente informadas, de maneira a converter em 

acerto o que antes era erro, ao reconhecer as possibilidades que este oferece. 

Muitas vezes, somente a fronteira tracejada pelo erro é objeto de atenção. 

Professores e alunos não conseguem ler o que eles informam em termos do já 

conquistado, limitando-se à percepção do que ainda não foi edificado. 

Ao ater-se ao erro como incorreção, desacerto, engano, a propensão 

é sua abordagem de maneira punitiva. Corrige-se o erro, para que seja suprimido. 

Para aqueles que erraram e sofreram o castigo, os sentimentos decorrentes foram 

expressos em desenhos e palavras: medo, ansiedade, raiva, frustração, sensação 

de incompetências, certeza da impossibilidade. As marcas impressas no passado – 

mesmo quando distante – ainda se apresentam no presente. 

Os sentimentos despertados pelo erro são consoantes àqueles 

manifestos quando da representação dos sentimentos despertados pela avaliação 

da aprendizagem. Professores experientes ainda temem serem avaliados, sentem-

se inseguros e assustados: seus batimentos cardíacos aceleram, a sudorese 

aumenta, as mãos tremem. Por que temer a avaliação se exercitada no intuito de 

ajudar no processo de aprendizagem? Porque, na verdade, as vivências e 

experiências acumuladas em situações avaliativas ensinaram que o seu propósito é 

documentar e contabilizar acertos e erros para, em decorrência, proceder a 

classificações, criar hierarquias e fundamentar decisões de aprovação ou 

reprovação. 

Por outro lado, alguns poucos participantes – quando o desejado é 
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que fossem todos – demonstraram sentirem-se desafiados quando erram. Eles 

querem superar-se, superando o erro. Eles percebem o erro como um elemento 

informacional, que emerge no decorrer do processo de aprendizagem. Errar não é 

desejável, mas é natural, pelo menos no âmago de um processo avaliativo 

compromissado com o diagnóstico e superação das dificuldades. 

Medo e estagnação versus confiança e auto-superação são 

possibilidades que se abrem para professores em formação, quando o compromisso 

é a abordagem do erro para a classificação ou para a formação. Todavia, quando a 

maioria de participantes, professores em exercício, que vivenciam – no momento – 

processo de formação continuada, tem no erro uma arma a ameaçar e punir, a 

perpetuar a reprodução, em detrimento da construção dos saberes, parece limitado 

o horizonte de mudanças, parece distante a possibilidade de exercício da avaliação 

formativa pela abordagem do erro na condição de indicador diagnóstico das 

aprendizagens em curso. 

A mudança de concepção “[...] não é um ato simples nem superficial. 

É uma exigência que segue o professor a vida toda, desafiando-o a ser o sujeito de 

transformações de seu contexto.” (NOGARO; GRANELLA, 2004, p. 13), instigando-o 

a buscar a melhoria de suas práticas, no intuito de otimizar e assegurar a 

aprendizagem. Mas, como ocasionar, mesmo minimamente, a construção 

progressiva das mudanças desejadas? Quais os caminhos possíveis? Uma vivência 

diferenciada da abordagem do erro contribuiria para reduzir a imobilização frente a 

ele? Uma vivência diferenciada de situações avaliativas geraria bases para 

desencadear alguma alteração em termos da compreensão e do exercício da 

avaliação da aprendizagem?  

Os dados são insuficientes para responder a todas as perguntas, 

mas revelam que os participantes, ao experimentarem uma abordagem diferenciada 

do erro, passam a percebê-lo de uma maneira um pouco diferente. Não todos, mas 

alguns deles. O mesmo se aplica à avaliação da aprendizagem. Todavia, em relatos 

manifestos durante a segunda coleta de dados, vários dos participantes informaram 

que passaram a ter no erro uma baliza para orientar a planificação e efetivação de 

intervenções reguladoras da aprendizagem, quer seja em tempo real – enquanto 

acompanham os trabalhos em realização – ou a posteriori – após corrigirem 
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atividades avaliativas e procederem devolutivas, mais centradas na variabilidade 

didática que na reprodução da tarefa. 

Ocorreram mudanças. Vivenciar e experimentar o erro como etapa 

natural do processo de aprendizagem, pode não haver retirado – de todo – o medo 

que desperta, mas levou a “olhar com outros olhos” e, quiçá, tratá-lo de outra forma 

quando cometido por seus alunos. Vivenciar e experimentar a avaliação como um 

processo que envolve: (a) coleta de informações por meio de instrumental variado; 

(b) análise das realizações dos alunos – evidenciadas pelas respostas e resoluções 

apresentadas – tendo por parâmetro os objetivos estabelecidos como essenciais; e, 

(c) atuação consciente e efetiva, desencadeada intentando a superação dos 

problemas – e não meramente a sua correção –, ofereceu bases para que muitos, 

porventura, comecem a concretizá-lo em suas salas de aula, mesmo quando ainda 

ansiosos e inseguros aos serem submetidos à avaliação. 

Importa que a inquietação foi instalada entre os participantes, apesar 

de ainda persistirem sentimentos desagradáveis; que a consciência de que é 

possível trabalhar com os alunos de maneira diferente daquela que caracterizou seu 

próprio processo de escolarização foi despertada, mesmo quando a ansiedade e o 

medo persistem. É possível mudar a abordagem do erro. É possível exercitar uma 

avaliação mais centrada na preocupação de formar do que na de classificar e 

hierarquizar. 
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Eu, ________________________________________, aluno(a) que integra o 
quadro discente do _____________________, estou ciente que a pesquisa que 
participo tem por objetivo geral: analisar o impacto de um processo de formação 
de professores, nas concepções de erro e avaliação da aprendizagem. 
Também, estou tendo conhecimento dos objetivos específicos e dos procedimentos 
metodológicos a serem desenvolvidos para consecução da pesquisa. 

Como participante do estudo, estou ciente de que tenho plena liberdade para 
me retirar, a qualquer tempo, sem que ocorra qualquer prejuízo pessoal e/ou 
profissional. Ainda, fui informado(a) quanto a que privacidade será garantida pelo 
sigilo quanto à identidade e/ou informações danosas, uma vez que os resultados da 
pesquisa serão divulgados sem identificação dos participantes. 

 
Estando ciente, consinto em participar da presente pesquisa. 
 

Em, ______________________________________ 
 

_________________________________________ 
Nome completo 

 
_________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO A 

Sentimentos frente ao erro e à avaliação – Coleta 2011 
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