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nos olhos, a realidade.”  
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RESUMO 

  

Buscar como a escola trabalha com as diferenças, cada vez mais evidentes no mundo 

contemporâneo, levou-nos a investigar o significado que as professoras atribuem ao erro 

de seus alunos, em salas de aula do Ensino Fundamental I, de uma escola privada da zona 

oeste da cidade de São Paulo. Os pressupostos teóricos que embasaram as reflexões 

desta pesquisa pautaram-se na avaliação formativa, no erro como estratégia de 

construção do conhecimento e na formação de professores como possibilidade factível 

de transformação da ação docente, sendo os principais teóricos de referência: FREIRE 

(1983-2008), VYGOTSKY (1991-1998), NÓVOA (1992-2009), PERRENOUD (1993-2002), 

ABRECHT (1994), HADJI (1994-2001), LUCKESI (1995-2011), ALARCÃO (1996-2010), 

CAPPELLETTI (2001-2007), IMBERNÓN (2002-2010), ESTEBAN (2005-2008), TORRE (2007), 

CURY (2008) e TARDIF (2011). A metodologia adotada para o desenvolvimento desta 

investigação baseia-se na pesquisa qualitativa, com procedimento de entrevista 

semiestruturada de coleta de dados e, para complementar o que foi falado, o uso 

(escolha) de imagem artística como mais uma forma de expressão. Os resultados obtidos 

revelam o predomínio de uma atitude docente que evita erros, com pouca atenção ao 

que os mesmos revelam e excesso de correção em busca de um “modelo correto”. A 

ênfase do trabalho didático reside no monitoramento do desempenho escolar dos 

aprendizes, expresso em notas, com expectativa de que alcancem resultados similares. 

Compreender as informações que o erro traz, transformando-o em algo instrutivo, 

contribuirá para uma aprendizagem mais efetiva dos alunos, uma vez que os erros 

explicitam uma forma singular de construção do conhecimento e requerem ação docente 

diferenciada. Que a formação de professores seja, então, a aliada à luta contra o 

insucesso escolar, por meio da reflexão de proposições que qualifiquem a 

diferença. Desse modo, o encantamento com as descobertas do que há por trás do erro 

desvelará possibilidades para tais conquistas. 

 

Palavras-chave: avaliação educacional, erro construtivo, formação de educadores. 
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ABSTRACT 

 

Understanding how school works with the differences, more and more evident in the 

contemporary world, led us to investigate the meaning that teachers attribute to the 

error of their students, in classrooms of Fundamental Education I, in the one school of 

west zone of the city of Sao Paulo.  The theoretical foundation that based the reflections 

of this research guided itself in formative evaluation, in error as strategy of construction 

of knowledge and in the formation of teachers as feasible possibility of transformation of 

educational action, being the main theoreticians of reference:  FREIRE (1983-2008), 

VYGOTSKY (1991-1998), NÓVOA (1992-2009), PERRENOUD (1993-2002), ABRECHT (1994), 

HADJI (1994-2001), LUCKESI (1995-201 1), ALARCÃO (1996-2010), CAPPELLETTI (2001-

2007), IMBERNÓN (2002-2010), ESTEBAN (20 05-2008), TORRE (2007), CURY (2008) and 

TARDIF (2011).  The methodology adopted for the development of this inquiry was 

based in qualitative research, with procedure of semi-strutured interview of fact-

gathering and, to complement what was shared, the use (choice) of artistic image as an 

additional form of expression.  The results obtained reveal the predominance of an 

approach that avoids errors on the part of the teachers, with little attention to what the 

same reveal and an excess of correction in search of a "correct model".  The emphasis of 

the educational work resides in the monitoring of the school performance of the 

apprentices, expressed in grades, with expectation of achieving similar results. 

Understanding the information that an error brings and transforming it in something 

instructive will contribute for a more effective learning for the students, since the errors 

set o ut a singular form of construction of the knowledge and demand educational 

actions to be differen tiated.  May the formation of teachers be, then, the ally to the fight 

against school failure, by means of the reflection of propositions that qualify the 

difference. And that the attraction with the discoveries that are behind the error will 

open possibilities for such conquests. 

 

Keywords: educational evaluation, constructive error, formation of educators. 
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“Só o que sonhamos é o que verdadeiramente somos,  
porque o mais, por estar realizado,  

pertence ao mundo e a toda gente.”  
Fernando Pessoa 
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(Geoffroy, 1853-1924) 
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INTRODUÇÃO 
 
 

“A harmonia secreta da desarmonia: quero não o que está feito, 
 mas o que tortuosamente ainda se faz.  

Minhas desequilibradas palavras são o luxo de meu silêncio. 
Escrevo por acrobáticas e aéreas piruetas – escrevo por 

profundamente querer falar.  
Embora escrever só esteja me dando a grande medida do silêncio.” 

(LISPECTOR, 1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 1 e 2 - Correção de provas. 1 
 
Que caminhos segui para constituir-me professora? Volto à minha adolescência, 

período de importantes decisões e mudanças. No meu caso, em especial, mais de 

mudanças do que, de fato, decisões. 

A perda repentina e traumática de meu pai, afastou-nos: eu, minha mãe e irmã, 

não só do prazer incomensurável que era tê-lo ao nosso lado - com seu colo sempre 

pronto a nos oferecer lugar, sua alegria e carinho, suas palavras mais sérias, por vezes 

raras, mas sempre ditas nos momentos necessários - mas também da cidade e dos planos 

que tínhamos. Cursava, na época, o Ensino Médio em Curitiba - PR e, ao regressar para 

São Paulo, terra natal, não sei se por obra do destino, ou para quem acredita como eu, 

pela direção de Deus, iniciei o antigo Magistério em uma reconhecida escola privada, 

próxima de nosso novo lar. 

Não nego a forte influência - acredito que até então inconsciente - que minha 

mãe exerceu - e felizmente e sabiamente o faz até hoje! - em nossa formação. Professora 

da antiga escola pública primária, seu empenho em ajudar alunos a encontrar, por meio 

                                                           
1 Cf.: D-I-G-I-M-U-N-D-O. Disponível em: <http://digimundo.blogspot.com/2007/11/descreva-o-regime-poltico-
adotado-pelo.html>. Acesso em: 08/02/2011. MEXENDO NO SACO. Disponível em: <http://mexendonosaco. 
blogspot.com/2010_02_01_ archive.html>. Acesso em: 08/02/2011. 
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do estudo, uma melhor oportunidade de vida, encaminhou-me nesta direção. Foram 

noites elaborando atividades, dando devolutivas individuais, insistindo que era possível 

fazê-los avançar sem tecer julgamentos ou levantar diagnósticos.  

Ser professor, de acordo com o modelo que tinha em casa, era estar disponível 

ao outro e, distante de uma visão vocacional, romântica ou assistencial, comum na 

profissão, ser professor era planejar-se intencionalmente com vistas ao que o outro 

aprendesse, independente da adversidade do momento ou contexto. 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A 
cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 
nada nos acontece... Se a experiência não é o que acontece, mas o 
que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo 
acontecimento, não fazem a mesma experiência. O acontecimento 
é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de 
alguma maneira impossível de ser repetida. (LARROSA, 2002) 

 

Em poucas semanas, o estudo proporcionou-me o início da trajetória profissional. 

Comecei a trabalhar no Ensino Fundamental I e comemorava não só aprender e estudar 

teoricamente, mas também na prática. 

Nesse colégio dei meus primeiros passos como professora. Formada, alcei novos 

voos e parti rumo ao convite de outra instituição, também privada e da zona oeste de São 

Paulo. Nesta, encontro-me até hoje. São, portanto, mais de vinte anos dedicados à 

construção de uma educadora, atualmente na função de diretora de Educação Infantil, 

que se considera eternamente aprendiz. 

Questionam-me, por vezes, a permanência no mesmo ambiente de trabalho por 

tanto tempo, acredito, porém, que nesse lugar encontrei um terreno fértil para formar-

me, formando outros. Lembra-nos, prudentemente, Nóvoa (2004) que ninguém forma 

ninguém, e que pertence a cada um transformar em formação os conhecimentos que 

adquire ou as relações que estabelece.  

Sendo assim, minha aprendizagem profissional dos saberes para a ação docente 

não aconteceram somente pela educação formal, mas, fundamentalmente, pela 

socialização de saberes construídos sistematicamente na presença de assessores, 

diretores, coordenadores e outros professores. As produtivas e gratificantes parcerias 
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que estabeleci nesse contexto de trabalho foram fundamentais para que eu caminhasse 

para o que hoje sou. 

 

Quem educa o educador? Segundo a leitura de Gaston Pineau: eu, 
os outros e as coisas. E quem forma o formador? As respostas são 
idênticas: o formador forma-se a si próprio através de uma reflexão 
sobre os seus percursos pessoais e profissionais (auto-formação); o 
formador forma-se na relação com os outros, numa aprendizagem 
conjunta que faz apelo à consciência, aos sentimentos e às 
emoções (hetero-formação); o formador forma-se através das 
coisas (dos saberes, das técnicas, das culturas, das artes, das 
tecnologias) e da sua compreensão crítica (eco-formação). 
(NÓVOA, 2004)  

 

Sou professora. Esta é a minha profissão e as situações conflituosas da prática 

cotidiana docente sempre me impulsionaram a buscar uma ação mais adequada, refletida 

e estudada. Embora as formações continuadas externas (especializações, grupos de 

estudo, congressos etc.) e internas (reflexões sistemáticas no ambiente profissional) 

trouxessem aperfeiçoamento constante ao meu dia a dia, convivia, salvo exceções, com a 

tradicional realidade escolar universal que se perpetua como excludente, pautada em 

práticas pedagógicas que não dão vez aos alunos que exigem mais atenção.  

Se educar é conseguir que a criança ultrapasse fronteiras que, tantas vezes, lhe 

foram traçadas como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade, qual seria 

o caminho para que os resultados apontados pelas escolas dessem mais possibilidade de 

sucesso ao aluno? 

 

O sistema de ensino herdou do passado o fechamento à 
diversidade, o elitismo, a submissão aos formalismos sociais e 
acadêmicos, o sentido da tradição e da continuidade. Adapta-se 
mal à modernidade, à necessidade de alargar e generalizar a 
formação de todos, de aceitar e de gerir novos saberes; por desvio 
gerou a massificação, a regularidade e o conformismo. (CAVACO, 
1999, p.188) 

 

Nesta inquietação surge a pesquisa que dá origem a esta dissertação. Temos, 

enquanto professores compromissados com a aprendizagem coletiva e individual, o 

desafio de romper com uma excessiva uniformização escolar, que não consegue dar 

respostas úteis aos alunos e às distintas necessidades de que eles são portadores.  
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Meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, PUC–SP e 

mais especificamente, minha proximidade com a linha de pesquisa em avaliação 

educacional, me trouxeram a certeza, por meio das discussões, reflexões e estudos com 

professores tão sensíveis e competentes, de que é possível, sim, fazer diferente, embora 

contraditoriamente vivamos tempos nos quais a avaliação vem assumindo uma 

perspectiva cada vez mais classificatória e hierarquizadora dos conhecimentos e das 

pessoas. As avaliações externas federais e estaduais, por exemplo, são exames 

concebidos com a intenção de avaliar para melhorar o ensino. Entretanto transformaram-

se em instrumentos de seleção, de disputa de rankings, como se os resultados revelassem 

as melhores instituições, ou as que eficazmente ensinam ou as que fazem seus alunos, 

verdadeiramente, aprenderem.  

Avaliar está mais a serviço do sistema do que, de fato, a favor do aluno. Avaliar 

deixou de ser um meio utilizado pelos professores para o aperfeiçoamento do processo 

de aprendizagem, pelo qual se compreende a realidade trabalhando com as dificuldades, 

a fim de que todos, alunos e professores, possam ser auxiliados em seu desenvolvimento. 

Se nosso objetivo é educar os alunos para alcançarem seu máximo potencial, as 

escolas precisam afastar-se da padronização e buscar um modelo em que seja revelado o 

percurso individual pelo qual atravessam.  

 

O estudante vem à escola para aprender e, para que isso ocorra, 
precisa ser ensinado. Com o intuito de saber se está aprendendo o 
suficiente e de forma adequada, importa avaliar a qualidade dos 
resultados em andamento que vem obtendo, a fim de subsidiar a 
construção do resultado final satisfatório. Ou seja, na avaliação da 
aprendizagem, incide o acompanhamento do processo, tendo em 
vista a certificação final. (LUCKESI, 2011, p.174) 

 

Quando todo o sistema legitima a busca pelo acerto, pela certificação e pela 

seleção, investigar se professoras do Ensino Fundamental I, de uma escola privada, da 

zona oeste de São Paulo, que aplicam provas e exames, atribuem significado ao erro na 

avaliação da aprendizagem de seus alunos é o mote desta pesquisa, organizada em 

quatro capítulos. 

No capítulo I trago um breve histórico sobre avaliação da aprendizagem. Inicio 

com os pressupostos da avaliação formativa. Em seguida, apresento o erro como uma 
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“forma provisória de saber”, apoiando-me nos paradigmas socioconstrutivistas de 

Vygotsky. Por fim, discuto a questão da formação do professor.  

Isso porque, para tornar possível, nas salas de aula, as intenções (e ações a favor) 

da avaliação formativa e do erro como possibilidade de aprendizagem traremos a 

formação de professores, enfatizando a importância da reflexão sobre e na prática, como 

elemento factível de transformação da ação.  

Busco como referência bibliográfica os mais relevantes pesquisadores desses 

temas. Destaco: Abramowicz (1996), Abrecht (1994), Alarcão (1996, 2010), Cappelletti 

(2001 a 2007), Cury (2008), Esteban (2005 a 2008), P. Freire (1983 a 2008), Hadji (1994, 

2001), Imbernón (2002, 2010), Luckesi (1995 a 2011), Macedo (1994, 2005), Nóvoa (1992 a 

2009), Perrenoud (1993 a 2002), Rodari (1982), Sacristán (1998), Tardif (2011), Torre 

(2007), Vygotsky (1991, 1998), dentre outros teóricos consultados. 

A metodologia da pesquisa, cuja opção é por uma abordagem qualitativa, com 

procedimento de entrevista semiestruturada de coleta de dados e, para complementar o 

que foi falado, o uso (escolha) de imagem, como mais uma possibilidade de forma de 

expressão, compõem o capítulo II. Caracterizo o contexto e os sujeitos da investigação, 

ou seja: apresento a escola privada da zona oeste da cidade de São Paulo e os 

professores de Ensino Fundamental I, protagonistas eleitos por fazerem uso de provas ou 

exames para comporem o processo avaliativo. 

No capítulo III, discuto os resultados da análise das entrevistas realizadas com os 

professores. Segundo Chizzotti (2003, p.48):  

 

[...] trata-se de classificar, categorizar, compilar os dados, 
descrevê-los, analisá-los e chegar às conclusões a respeito da 
hipótese aventada no início, seja para confirmá-la, seja para 
infirmá-la. 

 

As considerações finais e uma possível conclusão, partindo dos dados coletados 

e da análise produzida, estão no quarto e último capítulo. 

As práticas avaliativas que observamos nas escolas contemporâneas parecem 

assumir mais a função classificatória do que formativa. A avaliação com vistas à melhor 

aprendizagem ainda está instalada no campo do ideal e muito pouco no campo do real. 

Por meio desta pesquisa, novos dados serão trazidos. Espero que por meio deles, os 
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professores, mesmo que poucos, possam arriscar-se a abrir novos caminhos que os 

conduzam a diferentes ações.  

Que esta investigação seja o ponto de partida para acertos e erros. Afinal, não é 

também errando que se aprende?  
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 “É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas,  
das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia.” 

Clarice Lispector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weaver, Seen from the Front. 
(Van Gogh, 1884) 
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CAPÍTULO I - REFERENCIAIS TEÓRICOS: 

O SIGNIFICADO DO ERRO NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
 

“Se uma criança escreve em seu caderno ‘As lagoas’ em vez de ‘Alagoas’, 
 tenho duas escolhas: ou corrigir-lhe o erro com uma caneta vermelha, 

ou segui-la em sua ousadia e escrever a história e a geografia dessas 
‘lagoas’ importantíssimas: quem sabe possa até encontrá-las no 

mapa ou ficar imaginando o reflexo da Lua sobre tantos espelhos.” 
(RODARI, 1982, p.37) 

 

Vivemos na era da informação. Os desafios colocados pelas novas tecnologias 

vêm revolucionando o dia a dia das sociedades e, consequentemente, das escolas. O 

computador tornou-se o principal instrumento de comunicação de que dispomos. Em 

instantes, com uma velocidade surpreendente, tem-se acesso a notícias do mundo todo, 

milhares delas, sem fronteiras. Lidamos com novos tempos, contextos e aprendizados.  

A escola, espaço de produção, construção e socialização de conhecimentos, 

enfrenta o dilema de preparar uma geração qualificada para o moderno mercado de 

trabalho: alunos ativos, reflexivos, criativos, articuladores, curiosos... Mantém-se, porém, 

cativa a uma rotina reducionista, padronizada, homogeneizadora, que reproduz, na 

maioria das vezes, procedimentos e práticas de décadas passadas.  

Convivem velhos e recentes problemas... No lugar da ajuda, acrescentam-se 

demandas. Segundo Nóvoa (2009), há um transbordamento de missões e de conteúdos, 

que levou a escola a assumir uma infinidade de tarefas. 

 

Começou pela instrução, mas foi juntando a educação, a formação, 
o desenvolvimento pessoal e moral, a educação para a cidadania e 
para os valores... 
Começou pelo cérebro, mas prolongou a sua acção ao corpo, à 
alma, aos sentimentos, às emoções, aos comportamentos... 
Começou pelas disciplinas, mas foi abrangendo a educação para a 
saúde e para a sexualidade, para a prevenção do tabagismo e da 
toxicodependência, para a defesa do ambiente e do património, 
para a prevenção rodoviária… 
Começou por um “currículo mínimo”, mas foi integrando todos os 
conteúdos possíveis e imaginários, e todas as competências, 
tecnológicas e outras, pondo no “saco curricular” cada vez mais 
coisas e nada dele retirando... (NÓVOA, 2009, p.50) 
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Imersa entre tantas inovações, mudanças, transformações, incertezas e 

cobranças, para que consigamos esta escola de qualidade, onde todos os alunos 

avancem, atendendo também às exigências da contemporaneidade, é preciso observá-la 

atentamente, levantando indicadores por meio dos quais possamos agir efetivamente, 

com vistas ao progresso dos que dela fazem parte.  

Que a avaliação possa auxiliar o aluno a aprender não é uma ideia nova. Desde 

que a escola existe, defende-se a opinião de colocá-la mais a serviço da aprendizagem do 

que do sistema. Sendo assim, abordar a avaliação pressupõe questionar os problemas 

fundamentais do ambiente educativo na busca de adequações que visem melhorar os 

processos pedagógicos. 

Mas, antes de tudo, é importante esclarecer que quando falamos em avaliação é 

quase certo de que não estamos atribuindo o mesmo significado à palavra. Segundo Saul 

(1998): “A própria literatura educacional aponta diversos tipos de avaliação; por isso há 

quem se refira a ela como sendo ‘um casaco de várias cores’, figuradamente, justamente 

para mencionar essa variedade.” 

Partamos do princípio... A experiência da avaliação faz parte de nossa vida. 

Repetidamente, somos chamados a julgar, analisar e apreciar tudo que nos cerca. A ação 

de avaliar, em sentido amplo e genérico, faz parte do cotidiano do ser humano e está 

presente, com frequência, em diversos momentos e em diferentes aspectos da nossa 

vida. É basicamente uma análise crítica ou um julgamento de valor sobre o objeto da 

avaliação. A esse aspecto espontâneo, soma-se uma ação planejada e sistematizada que 

acontece no contexto escolar. 

 Ao longo da história, observamos que a avaliação da aprendizagem acabou 

reconhecida, quase que unicamente, pela atribuição de notas obtidas nas provas ou 

exames. Avalia-se para aprovar ou reprovar, não para ajudar a aprender. Do mesmo 

modo, vista por muitos docentes como uma obrigação institucional, realizada esporádica 

ou circunstancialmente, a avaliação presta-se, quase que exclusivamente, a informar à 

comunidade do rendimento ou qualidade do aluno. É algo que faz-se “sobre” o aluno e 

não “com” ele. Enfim, a crítica à natureza classificatória e excludente dos processos 

consolidados no sistema educacional brasileiro é contundente.  
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A avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as 
pessoas, suas culturas e seus processos de construção de 
conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que 
está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam 
apagados, percam sua existência e se confirmem como a ausência 
de conhecimento. A classificação das respostas em acertos e erros, 
ou satisfatórias ou insatisfatórias, ou outras expressões do gênero, 
se fundamenta nessa concepção de que saber e não-saber são 
excludentes e na perspectiva da substituição da heterogeneidade 
real por uma homogeneidade idealizada. (ESTEBAN, 2008, p.14) 

 

A avaliação que defendemos busca a possibilidade de ruptura com esse modelo 

comumente usado. Ao assumir o compromisso com o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica implicada com a pluralidade, com a construção coletiva, no diálogo, com o 

respeito às diferenças, inspiramo-nos nos pressupostos da avaliação formativa que, acima 

de tudo, coloca a avaliação a favor da aprendizagem dos alunos.  

São muitos os estudiosos que defendem que a avaliação deixou de servir para 

julgar, ou para provar o que quer que seja. E, mudando-se a avaliação, alertam que, 

também, mudamos a escola; e se não completamente, pelo menos o suficiente para 

romper com a arbitrariedade que o sistema impõe.  

Para Demo (1987), avaliar integra o processo de ensino-aprendizagem e não uma 

parte dele. É um movimento constante feito por avaliador e avaliado, na busca da 

melhoria tanto do ato de aprender como do ato de ensinar. Ela acontece durante o 

processo de ensino-aprendizagem, no qual busca o crescimento tanto do professor 

quanto do aluno, como em qualquer processo de crescimento humano social ou político 

que se possa pretender. 

Hadji (1994) aponta que a avaliação deve estar a serviço das aprendizagens o 

máximo possível e a noção de avaliação formativa constitui um modelo ideal para se 

alcançar tal objetivo. Algumas características revelam esse modelo: ela precisa ser 

informativa, isto é, que possibilite guiar e otimizar as aprendizagens em andamento; ela 

abre espaço para o diálogo entre os atores do processo educativo (professor e aluno); e 

ela exerce a função de regulação, que permite aos envolvidos “corrigir” a ação, 

modificando, se necessário, o dispositivo pedagógico, com o objetivo de obter melhores 

efeitos por meio de uma maior “variabilidade didática”. (p.21) 
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 Do mesmo modo, o autor citado aponta que a avaliação formativa implica, acima 

de tudo, na flexibilidade e vontade de adaptação, de ajuste do professor: 

 

Ela é uma possibilidade oferecida aos professores que 
compreenderam que podiam colocar as constatações pelas quais 
se traduz uma atividade de avaliação dos alunos, qualquer que seja 
sua forma, a serviço de uma relação de ajuda. É a vontade de 
ajudar que, em última análise, instala a atividade avaliativa em um 
registro formativo. (HADJI, 1994, p.22) 

 

Segundo Luckesi (1995), para que a avaliação educacional escolar assuma o seu 

verdadeiro papel de instrumento dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de se 

situar e estar a serviço de uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação. 

Para Perrenoud (1999), é formativa toda a avaliação que ajuda o aluno a 

aprender e a se desenvolver, partindo da regulação das aprendizagens.  

 

A vocação da avaliação formativa é contribuir para a 
aprendizagem. Encontramo-nos assim numa lógica de acção em 
que ainda não é tempo para nos resignarmos com as 
desigualdades e as dificuldades. Mas a realidade resiste, o tempo 
passa, o milagre não acontece e surgem momentos em que é 
necessário fazer o balanço, em que já não é tempo de remediar, 
em que é preciso tomar decisões de selecção ou de orientação. Por 
natureza, a avaliação formativa não volta as costas a esta 
perspectiva. (p.184 – destaque do autor) 

 

Abrecht (1994) reforça a importância de a avaliação ser um assunto que diz 

respeito, em primeiro lugar, ao próprio aluno. É neste que se devem concentrar as 

atenções, no sentido da autogestão progressiva do seu próprio processo de 

aprendizagem. 

 

Os grandes objetivos da avaliação formativa são, de fato, a 
consciencialização, por parte do aluno, da dinâmica do processo de 
aprendizagem (objectivos, dificuldades, critérios) por oposição a 
uma orientação cega e teleguiada, por parte do professor; a luta 
contra a passividade e a papinha feita, mais do que grandes êxitos 
em aprendizagens pontuais, ou sucesso em incertas possibilidades 
diagnósticas e terapêuticas (de remediação). (p.19 – destaque do 
autor) 
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Do mesmo modo, encontramos na definição inspirada na perspectiva dialético-

crítica de Cappelletti (2002), a avaliação que advogamos: 

 

Avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada 
situação que permite, de forma contextualizada, compreender e 
interpretar os confrontos teóricos/práticos, as diferentes 
representações dos envolvidos, e as implicações na reconstrução 
do objeto em questão. Esse processo desencadeia uma 
intervenção intencional de estudos, reflexões, releituras, gerando 
nas ações/decisões um movimento de problematizações e 
ressignificação na direção de transformações qualitativas de 
relevância teórica e social. (p.32) 

 

O caminho que nos leva a uma nova trajetória no atual contexto escolar sustenta 

a avaliação como uma ação permanente, como uma série de estudos focados em uma 

realidade. Sendo assim, ela precisa ser processual, contínua, em movimento. Ela resgata a 

história e a individualidade de cada elemento e envolve ações com o objetivo de 

esclarecer fatos ou circunstâncias, inscrevendo-se na continuidade do ato educativo. 

A avaliação pretendida abre espaço, dá liberdade para agir, independente do 

padrão metodológico imposto. Neste caso, avaliar pressupõe parceria, atitude, partilha, 

relação de troca e de ajuda. Ao compreender e interpretar os confrontos e as diferentes 

representações, a avaliação mostra-se dialógica, inserida em um “ir e vir” constante entre 

os pares. 

Deve ser vista também como transformadora, pois assume o compromisso de 

fazer com que alunos e professores escrevam suas histórias e, por meio delas, planejem 

alternativas de ação. Avaliar deixa de apenas verificar conhecimentos, mas passa a 

interrogar o processo. A avaliação revelará o itinerário do aluno, sua trajetória e não seu 

estado pontual de conhecimentos. Tal postura abre um panorama de libertação de 

condicionamentos deterministas. 

A avaliação em questão requer uma coleta de dados que possibilita pensar, 

planejar, redirecionar a prática didática. O foco distancia-se do produto, e volta-se para o 

caminho percorrido. Ela considera a continuidade e cada aluno parâmetro de si mesmo.  

Ao obter informações referentes aos progressos realizados e às dificuldades 

apresentadas pelos alunos, acrescenta-se uma interpretação desses elementos, com 



24 

 

 

 
 

 

vistas a traçar um diagnóstico e ajustar, o máximo possível, as ações que se colocarão a 

serviço das aprendizagens.  

Em suma, a profundidade e a complexidade em agir a favor de uma avaliação 

formativa não podem distanciar os benefícios decorrentes da coragem de assumi-la. 

Portanto, para torná-la uma aliada na otimização do processo da aprendizagem, 

precisamos ampliar as discussões e reflexões, auxiliando os professores a romper com as 

concepções prévias, permanentes, herdadas ou impostas sobre avaliação.  

Para educar na vida e para a vida, ainda mais para essa vida diferente – hoje 

exigida – precisamos enxergar que dificuldades caminham lado a lado com as 

possibilidades. Temos, com a avaliação formativa, a oportunidade de seguir um novo 

caminho. Avaliar, no sentido aqui adotado e anteriormente explicitado, possibilita a 

tomada de consciência sobre a prática. Sendo assim, devemos centrar nossos esforços 

em uma formação de professores mais dialógica e consciente dessa necessidade 

formativa. Só assim poderemos alcançar o propósito de formar cidadãos mais bem 

preparados para intervir de forma autônoma no mundo em que vivemos.  

 

Um “livvro” com dois “v” será um livro mais pesado que os outros, 
um livro todo errado ou um livro especialíssimo? Uma 
“expingarda”, com um “x” no lugar do “s”, dispara balas, plumas 
ou violetas? [...] O erro pode revelar verdades escondidas... [...] 
Errando é que se aprende, diz o velho ditado. O novo ditado 
poderia dizer que errando é que se inventa. (RODARI, 1982, p.38) 

 

Conforme Perrenoud (1999, p.16), “resta muito a fazer para dar a um grande 

número de professores a vontade e os meios de praticar uma avaliação formativa”. 

A crítica à atual maneira de avaliar a aprendizagem dos alunos nos faz pensar na 

necessidade de criação de uma nova postura daqueles que avaliam. Sendo assim, tratar a 

formação dos professores voltada para uma abordagem formativa sugere uma abertura 

para o sucesso, que implica em lidar com os dilemas que essa possibilidade oferece.  

 

Fala-se em avaliação, vive-se avaliação, entretanto ela é pouco 
experienciada como propulsora de ampliação da aprendizagem e 
melhoria do trabalho que está sendo desenvolvido. [...]  
Avaliar, em qualquer nível de ensino, não é uma tarefa fácil, exige 
muito mais do que discussões teóricas. A promoção de situações 
de análise das próprias ações e do relacionar a teoria com a prática 
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possibilitará, ao professor, compreender as concepções que 
embasam o seu trabalho, oferecendo-lhe melhores caminhos para 
o ato avaliativo. Neste contexto, a formação do professor tem 
papel relevante, pois servirá como âncora, em meio a inúmeras 
vivências e crenças muitas vezes já estabelecidas, em nossa cultura 
educativa, pela prática experienciada como docente ou discente. 
(OLIVEIRA, 2007, p.18) 

 

E como fazer para romper com concepções classificatórias e instigar um 

processo de reflexões que desencadeie mudanças práticas e conceituais no processo 

avaliativo praticado pelos docentes? 

Barlow (2006) coloca que “educar uma criança (como indica uma das etimologias 

possíveis da palavra) é conduzir (ducere) para fora, para um outro lugar, que nem sempre 

é previsível”.  

A escola, espaço caracterizado pela multiplicidade de histórias, vivências, 

experiências e relações, vive o paradoxo de prever, propor e esperar um pensamento 

unívoco, pouco aberto ao imprevisível, à surpresa. Avalia desconsiderando a diversidade e 

anseia por um padrão pré-determinado de comportamentos e respostas, norteando-se 

pelo preestabelecido, a partir dos conhecimentos considerados previamente relevantes. 

Exclui-se a possibilidade de indagações ou de surpreender-se com uma lógica que pode 

não ser a instituída.  

Pensemos em uma situação-problema, pela qual a criança adota uma 

determinada estratégia para resolvê-la. Esta estratégia envolve dois aspectos centrais: 

uma ideia a respeito do objetivo a ser alcançado e uma noção acerca dos meios para 

atingi-lo. A resolução da tarefa envolve, assim, de um lado, a compreensão do problema 

e, de outro, procedimentos para resolvê-lo. Os professores agem a partir de quais 

expectativas? Buscam, somente, a resposta do aluno ou também procuram compreender 

como as crianças chegam até ela? 

Oferecer condições para que todos aprendam deve levar em conta como os 

alunos, singularmente, constroem as aprendizagens, visto que essas não ocorrem ao 

mesmo tempo e da mesma forma para todos. Os processos de aprendizagem são muito 

singulares. Entretanto, a ação pedagógica do professor, em geral, revela como ele 

acredita que isso acontece, uma vez que toda intervenção é legitimada ou fundada 
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teoricamente por uma crença de como se constrói esse conhecimento. Isto é, por meio 

de suas ações, o professor revela como acredita que o aluno aprende.  

Segundo Darsie (1999, p.9): “Toda prática educativa traz em si uma teoria do 

conhecimento. Esta é uma afirmação incontestável e mais incontestável ainda quando 

referida à prática educativa escolar.” Sendo assim, os paradigmas epistemológicos 

orientam as práticas da sala de aula. 

 

[...] A maneira como cada um de nós pensa, aprende, constrói os 
conhecimentos e ensina está diretamente associada à imagem que 
temos da profissão, de nossas condições de vida, daquilo que 
somos. (PLACCO, SOUZA, 2006, p.65) 

 

São muitas as correntes ou abordagens que explicam a forma pela qual o sujeito 

se desenvolve. Citaremos algumas delas, iniciando com o empirismo. Nele, o processo 

ensino-aprendizagem é centrado no professor, que organiza as informações do meio 

externo que deverão ser internalizadas pelos alunos, sendo esses apenas receptores de 

informações e do seu armazenamento na memória. É forte a ideia de que “ensinando 

bem” o “aluno aprende”.  

 

Na aula fundada nessa concepção epistemológica, o professor fala 
e o aluno escuta; o professor dita e o aluno copia; o professor 
decide o que fazer e o aluno executa; o professor ensina e o aluno 
aprende. Mas por que o professor age assim? Porque ele acredita 
que o conhecimento pode ser transmitido para o aluno. Ele 
acredita no mito da transmissão do conhecimento, enquanto 
forma ou estrutura, não só enquanto conteúdo. Isso ocorre porque 
ele se baseia naquela concepção epistemológica que subjaz a sua 
prática, segundo a qual o indivíduo, ao nascer, nada tem em 
termos de conhecimento: é uma folha de papel em branco, ou, 
conforme já referido, uma tábula rasa. Esse é o sujeito da visão 
epistemológica desse professor. (DAMIANI, NEVES, 2006, p.3) 

 

Outra corrente, a racionalista também denominada apriorista (palavra derivada 

da expressão “a priori”, significativa “daquilo que é posto antes” - DAMIANI, NEVES, 

2006, p.4), traz o professor como um auxiliar do aluno. Esse tem em si um saber que ele 

precisa somente atrair à consciência, sendo o professor um facilitador dessa organização. 

A intervenção deverá ser a menor possível, já que o aluno aprende por si mesmo e o que 

o professor pode fazer é despertar o conhecimento inato que já existe. Em outras 
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palavras, desde o nascimento pode-se determinar quem fará sucesso ou não. Assim, 

espera-se que uns nasçam para aprender, outros não, sendo o fracasso responsabilidade 

desses, cuja “bagagem hereditária” não lhes possibilita avançar. 

 

Houve um tempo em que se concebia o conhecimento como um 
bem passível de acumulação, ou um material que preencheria um 
reservatório – algo como um balde – previamente existente em 
cada ser humano, talvez inicialmente vazio. Atualmente, o 
prestígio de tal concepção é cada vez menor e poucos a 
defenderiam em sentido estrito, ainda que muitos utilizem 
reiteradamente expressões como “apropriação do saber”, ou 
“aquisição de conhecimento”, indiciárias da ideia do conhecimento 
como um bem que se adquire ou de que se toma posse. 
(MACHADO, 1995, p.30) 

 

Entre a ideia de um universo de conhecimento dado pelo meio físico ou social 

(empirismo) ou vindo da herança genética (racionalismo/apriorismo), sendo ambas as 

correntes defensoras de uma visão passiva de aprendizagem, criou-se o conceito de 

conhecimento como construção que prioriza o propor, o agir, o operar, o criar, o 

problematizar, o construir a partir da realidade vivida por alunos e professores, isto é, 

pela sociedade. Nesta perspectiva, o conhecimento dá-se por interação ou por trocas do 

indivíduo com o meio. A ação do sujeito é colocada no cerne do processo de 

aprendizagem. 

 

Na sua definição geral, construtivismo refere-se a um conjunto de 
teorias que afirmam que a evolução da inteligência é fruto da 
interação do sujeito com seu meio, interação na qual, por meio de 
um trabalho ativo de ação e reflexão, ele cria ferramentas cada vez 
mais complexas para conhecer o universo. Portanto, o 
construtivismo opõe-se à ideia de que o conhecimento é mera 
cópia dos objetos percebidos ou dos discursos ouvidos... (TAILLE, 
1997, p.33 –  destaque do autor) 

 

Considerar a concepção do professor de como o aluno aprende o levará a seguir 

um determinado caminho didático-pedagógico. Sendo assim, nesta pesquisa, trataremos 

o conhecimento como uma construção, defendendo práticas pedagógicas que concebem 

o homem como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem 

em uma determinada cultura. Para aprender não recorremos somente a uma somatória 
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de fatores inatos e adquiridos mas, essencialmente, a uma interação dialética que se dá, 

desde o nascimento, entre o ser humano e o meio social e cultural em que se insere. 

Uma das correntes epistemológicas que coloca o aluno como ser ativo no 

processo de construção de conhecimento é a apresentada por Vygotsky (1998), psicólogo 

bielo-russo que nasceu em 1896 e que atribuiu um papel preponderante às relações 

sociais nos processos de aprendizagem e desenvolvimento, dando origem a uma teoria 

chamada de socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. 

 

Vygotsky olha o desenvolvimento de forma prospectiva, buscando 
compreender a emergência daquilo que é novo na trajetória do 
indivíduo como sendo a essência do próprio processo de 
desenvolvimento. [...] O psiquismo é construído na inter-relação 
dos vários planos genéticos, e a geração de diferenças e 
singularidades é produto desse processo. (OLIVEIRA, 1997a, p.59) 

 

Para Vygotsky (1998), todo aprendizado é necessariamente mediado, já que o 

primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter a 

participação de um adulto. Aprender depende de interação social, de intercâmbio, de 

troca de significados, da mediação como determinante de avanços. A aprendizagem não 

acontece espontaneamente, mas é promovida a partir da atuação de outros sujeitos. 

 

Emerge assim a importância fundamental da intervenção educativa 
nessa abordagem: sendo o desenvolvimento balizado por metas 
culturalmente definidas, a fonte privilegiada na definição dos 
caminhos do desenvolvimento são os outros, particularmente os 
membros mais maduros da cultura. Dada a plasticidade do sistema 
psicológico humano, são os outros que vão mostrar à criança como 
“ser pessoa” numa determinada cultura: é assim que vivemos, 
esses são os objetos que fabricamos e utilizamos, essa é a língua 
que falamos, essas são as ideias em que acreditamos. Na ausência 
desses parâmetros externos fornecidos por outros seres humanos, 
o homem não se constrói homem. (OLIVEIRA, 1997a, p.59) 

 

São dois os momentos que compõem o processo de desenvolvimento, segundo 

Vygotsky (1998): intrapessoal e interpessoal. No momento intrapessoal, o indivíduo já 

teria construído o conhecimento internamente e não mais dependeria do outro para 

colocá-lo em uso. Em contrapartida, no interpessoal, o indivíduo se apoia no outro para se 

apropriar do conhecimento. Esse momento estaria intimamente ligado à ideia de zona de 
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desenvolvimento proximal (ZDP), ou seja: “A distância entre o nível de desenvolvimento 

real determinado pela solução independente de problemas e o nível de desenvolvimento 

potencial guiado pelo adulto ou em colaboração com os pares mais capazes.” 

(VYGOTSKY, 1998, p.89) 

É na zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que a interação com uma pessoa 

com domínio de determinado conhecimento ou metodologia pode levar o ser humano a 

se apropriar dele. Isso possibilita ao aprendiz progredir na aquisição dos conhecimentos 

formais e na solução de problemas tanto na vida escolar, como na cotidiana. Nas palavras 

do próprio psicólogo, “a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real 

amanhã”. Ou seja: aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda 

de alguém, um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha. 

 

A zona de desenvolvimento proximal refere-se, assim, ao caminho 
que o indivíduo vai percorrer para desenvolver funções que estão 
em processo de amadurecimento e que se tornarão funções 
consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. 
(OLIVEIRA, 1997a, p.60) 

 

Se buscamos estudar o significado dado ao erro, é justo que o coloquemos sob 

uma determinada perspectiva. Dentro desta pesquisa, apoiados no que propõe Vygotsky 

(1998), o erro pode ganhar significado quando o aprendiz, na zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), desenvolve tentativas de aprender algo que até então não consegue 

fazer sozinho, mas somente com o apoio de outro. Passa assim, de um saber mais simples 

para outro mais complexo. 

Para isso, ou seja, para assumir o controle do aprendizado, o aprendiz testaria 

hipóteses a partir do que já sabe, alçando voos sobre o que precisa aprender, arriscando 

suposições, trabalhando no território da dúvida para caminhar rumo a novas 

aprendizagens. Desta forma, o erro surge como o elemento informativo desse 

movimento de evolução do aluno e do tipo de apoio necessário oferecido pelo professor 

para que ele, de fato, busque outras alternativas, e aprenda.  

A partir desta perspectiva o erro se torna um exercício no qual o iniciante será 

guiado por um outro (professor ou outro aluno), para que assuma, progressivamente, a 

responsabilidade daquilo que pretendemos que ele seja capaz de fazer sozinho.  
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Desta forma, encontramos no paradigma sociocontrutivista o terreno fértil para 

discutir o erro e suas formas de tratamento, uma vez que para resolver o problema 

criado, o aprendiz precisa encarar uma postura de experimentação, em que planeja 

estratégias de ação, levanta hipóteses e as põem à prova para avançar naquilo que 

potencialmente ele poderá vir a saber. 

 

A conduta apropriada a ser seguida na situação de ensino-
aprendizagem deveria ser, em linhas gerais: partir dos 
conhecimentos que os alunos já possuem, ou seja, de seus 
sistemas de significações; apresentar problemas que gerem 
conflitos cognitivos; dar ênfase à maximização do 
desenvolvimento e não apenas à busca de resultados, centrando-
se no processo de construção do conhecimento; aceitar soluções 
"erradas" como pertinentes, desde que indicadoras de progressos 
na atividade cognitiva; fazer com que os alunos tomem consciência 
dos erros cometidos, percebendo-os como problemas a serem 
enfrentados, sem que se lhes imponham caminhos previamente 
traçados. (DAVIS, 1991, p.200) 

 

A possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela interferência de 

outra é fundamental na teoria de Vygotsky (1998). Sendo assim, será pelo erro, 

transformado em algo instrutivo, que o professor poderá intervir na zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) do aluno para que o sucesso seja alcançado.  

É fato que existem outros tipos de erros, de distintas naturezas: por distração, 

por dificuldades de interpretação ou conceituais - sendo tratados de forma idêntica, 

quando exigem, para sua eventual superação, condutas pedagógicas diferenciadas.  

Entretanto, o erro que nos interessa é o que indica progressos na atividade 

cognitiva, que faz com que os alunos os encarem como problemas a ser enfrentados 

mobilizando recursos antigos para caminhar.  

Kamii (1992) acrescenta: 

 

Se as crianças cometem erros é porque, geralmente, estão usando 
sua inteligência a seu modo. Considerando que o erro é um reflexo 
do pensamento da criança, a tarefa do professor não é a de 
corrigir, mas descobrir como foi que a criança fez o erro. (p.64) 

 

Discutir erros não é tarefa fácil, ainda mais se considerarmos que a prática 

docente atual não abre espaço para tal investigação. A avaliação observada nas salas de 
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aula fundamenta-se na classificação das respostas dos alunos, a partir de um padrão 

constituído, no qual o erro é execrado, visto como um “não saber”, e o certo, admirado, 

pois o objetivo proposto foi alcançado.  

Os papéis dos participantes desse processo estão determinados: ao professor 

cabe assinalar, independente da cor da caneta, ao que o aluno não correspondeu. Ao 

aluno, compete receber essa análise feita pelo outro, que lhe impossibilita, na maioria das 

vezes, questionar ou expor os motivos que o levaram a se colocar daquela forma. Os 

erros cometidos por eles são muitas vezes frustrantes, porque os fazem despender 

esforços quase que unicamente na tentativa de evitar a reprovação. Aliás, fazem-se 

provas ou testes para dar ao aluno uma nota e não para que esses instrumentos sejam 

úteis ao levantamento de informações que acrescentem aos singulares percursos de 

aprendizagem.  

Considerar o erro apenas como uma resposta não certa, algo falso que deve ser 

corrigido, impossibilita a percepção de um raciocínio com lógica própria. E esta 

possibilidade precisa ser compreendida para poder ser ultrapassada. 

Ao defender a avaliação formativa, instauramos uma prática reflexiva e 

investigativa, por meio da qual conferimos ao “erro” um novo estatuto. E por prática 

investigativa entendemos seguir os vestígios, indagar, pesquisar, atuar como detetives. 

Nesse caso, os professores buscam pistas nas mais variadas formas de expressão dos 

alunos e, sobre essas, lançam um olhar interrogativo, questionando-se (e questionando-

os) sobre as percepções apresentadas e levantando um diagnóstico do percurso de cada 

um.  

Freire e Faundez (1985) já diziam: 

 

O problema que, na verdade se coloca ao professor é o de, na 
prática, ir criando com os alunos o hábito, como virtude, de 
perguntar, de “espantar-se”. [...] Para um educador nesta posição 
não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Um educador 
que não castra a curiosidade do educando, que se insere no 
movimento interno do ato de conhecer, jamais desrespeita 
pergunta alguma. Porque, mesmo quando a pergunta, para ele, 
possa parecer ingênua, mal formulada, nem sempre o é para quem 
a fez. Em tal caso, o papel do educador, longe de ser o de ironizar o 
educando, é ajudá-lo a refazer a pergunta, com o que o educando 
aprende, fazendo, a melhor perguntar. (p.25) 
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Erros como oportunidade para aprendizagem e pesquisa acabam sem lugar no 

cotidiano escolar. Certo e errado, positivo e negativo, semelhança e diferença são 

entendidos como opostos e excludentes, instituindo fronteiras que rompem laços, 

delimitam espaços, isolam territórios e tornam opacas as lentes de que dispomos para 

realizar leituras do real. (ESTEBAN, 2008, p.13) 

Bruner (1973), há tempos, apontava que os erros, se questionados e discutidos, 

revelam novos processos mentais que auxiliarão o aluno a fazer uma análise de sua forma 

de aprender, verificando como pensavam e reorganizando-se para adequar seus 

pensamentos e respostas a uma nova situação. 

 

Penso que muito do desenvolvimento começa quando voltamos 
sobre nossos próprios passos e passamos a modificar, em novas 
formas, o que tínhamos feito ou visto, com a ajuda de professores 
adultos, indo então a novos modos de organizações. Dizemos 
“Vejo agora o que faço” ou “É assim que é a coisa”. Formam-se os 
novos modelos em sistema de representação de força sempre 
maior. E por isso penso que a pedra angular do processo 
educacional consiste em fornecer auxílios e diálogos para traduzir 
a experiência em sistemas mais poderosos de notação e 
ordenação. (BRUNER, 1973, p.30) 

 

Intrinsecamente ligado à avaliação formativa, o erro passa a ser encarado em 

uma dimensão positiva, como uma pista para o professor recriar métodos e reorganizar 

sua prática a favor da aprendizagem do aluno. O erro passa a ser usado e não eliminado, 

pois pode oferecer indicações sobre determinado processo e, por isso, deve ser 

considerado produtivo. Se há várias maneiras de aprender, que os erros cometidos sirvam 

para revelar os processos mentais que os alunos percorrem para construir 

conhecimentos.  

Cury (2008) reforça: 

 

Qualquer produção, seja aquela que apenas repete uma resolução-
modelo, seja a que indica a criatividade do estudante, tem 
características que permitem detectar as maneiras como o aluno 
pensa e, mesmo, que influências ele traz de sua aprendizagem 
anterior, formal ou informal. Assim, analisar as produções é uma 
atividade que traz, para o professor e para os alunos, a 
possibilidade de entender, mais de perto, como se dá a 
apropriação do saber pelos estudantes. (p.13) 
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Sendo assim, vencer a conotação negativa que a palavra “erro” carrega acaba 

por se tornar mais um desafio a ser enfrentado pelos docentes que buscam construir um 

contexto que tem como objetivo legítimo contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a 

construção de saberes e competências pelos alunos. Em outras palavras, para avaliar 

formativamente. 

Perrenoud (1995) sinaliza que um dos mecanismos mais atuantes na produção do 

fracasso escolar é a “indiferença às diferenças”. O tratamento uniforme dado aos erros 

dos alunos é uma evidência de que a escola mantém vivos os elos da seletividade. 

Transformar a avaliação de prática de classificação para processo de investigação é 

necessário e emergencial. As salas de aula precisam abrir-se para transformações.  

Para superação do erro é necessário utilizar novas formas de atuar sobre ele. 

Assim, propomos ao professor uma mudança de atitude. Considerar o erro uma “forma 

provisória de saber” (FREIRE, 1995, p.71), o coloca como objeto de discussão e 

compreensão dos saberes que o educando traz consigo para as situações formais de 

aprendizagem. Ao mexer com o erro, altera-se a ação avaliativa que deverá partir do fazer 

do aluno. Para isso é imprescindível existir o diálogo, a partilha, no sentido de haver um 

enriquecimento mútuo. 

Assumir a dimensão positiva que essa nova atitude pode trazer auxiliará a prática 

docente a resgatar uma premissa básica da avaliação: ajudar os alunos a localizar suas 

dificuldades e suas potencialidades, redirecionando-os em seus percursos, rumo ao 

sucesso. Sucesso na escola, na vida. Sucesso no presente, no futuro. 

 

O ponto de partida para atuar com avaliação é saber o que se quer 
com a ação pedagógica. A concepção pedagógica guia todas as 
ações do educador. O ponto de partida é saber aonde desejamos 
chegar em termos da formação do educando. [...] O ensinado e 
aprendido são avaliados, para virem a ser melhores. Se queremos 
compreender e atuar adequadamente em avaliação da 
aprendizagem, necessitamos iniciar por esse ponto de partida. 
(LUCKESI, 2011, p.27)  

 

Protagonistas desse processo de mudança a favor da avaliação formativa, na 

qual os erros no lugar de somente serem apontados ou corrigidos, serão 

problematizados como indicadores a favor da aprendizagem, falta aos professores, em 
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sua prática cotidiana, um espaço de reflexão sobre o papel da avaliação e sobre as 

condições necessárias para que essa se efetue de maneira consequente. Por vezes, cabe-

lhes unicamente analisar métodos, procedimentos e estratégias de ensino buscando 

antecipar as dificuldades que, possivelmente, serão encontradas pelos alunos. 

Entretanto, raramente discutem sobre os resultados ou indícios posteriores, nos quais os 

erros podem ajudar a desvendar entraves entre os objetivos propostos e os resultados 

alcançados. Por meio dessa discussão, colocam-se novos rumos e fluxos de comunicação. 

Importante instrumento de formação docente, a avaliação torna possível ao professor 

aprender com e a partir da experiência vivida. Avaliar as produções dos alunos é essencial 

para planejar. 

 

Ela informa e permite corrigir, antecipar e confirmar o que está 
acontecendo no processo de aprendizagem na direção pretendida. 
Nesse sentido, ela diminui o risco de surpresas desagradáveis, 
calibra, ajuda em um momento em que as coisas ainda não 
ganharam uma proporção às vezes insuperável, para que se possa 
conviver, renegociar, melhorar ou corrigir. A avaliação como 
regulação ajuda a rever metas, verificando se foram muito 
pretensiosas. Ela dá esperança porque permite intervir 
positivamente em favor daquilo que se deseja alcançar. (MACEDO, 
2005, p.112) 

 

Favorecer diálogos que tornem a avaliação algo mais produtivo certamente 

reduzirá o fracasso escolar e, assim, caminharemos rumo a uma escola mais democrática, 

a qual almejamos. Na verdade, a escola que queremos e a aprendizagem que visamos 

dependem, sobretudo, de um professor competente e sensível que, à luz de uma teoria 

de ensino-aprendizagem, avalie de forma precisa o processo de construção do 

conhecimento, reformulando procedimentos ímpares de ensino. 

Desta forma, o agente da mudança é o educador, em ação colaborativa com os 

demais sujeitos da escola e da comunidade envolvida. Será por meio da formação 

continuada que buscaremos um novo tratamento ao erro, e, por consequência, à 

avaliação.  

É preciso quebrar o paradigma de uma visão imediatista de aprendizagem, em 

que se acredita que uma boa explicação do professor, seguida da aplicação nos exercícios 
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pode garanti-la, sem considerar que essa aprendizagem é um processo de construção 

complexo, sujeito a rupturas e reestruturações.  

Temos uma escola que ensina as respostas antes de apresentar as perguntas, 

que estipula roteiros para que as crianças desvendem problemas, que espera ações 

instituídas e não surpreendentes. Falta-nos uma atitude de abertura com relação ao 

inédito, pois já estabelecemos, a priori, o limite entre o certo e o errado.  

Os pressupostos teóricos de Vygotsky (1998), anteriormente apresentados, 

reafirmam a importância das inter-relações entre professor e aluno, e entre alunos, para a 

abertura de novos caminhos de aprendizagem e para a compreensão de eventuais erros 

como constitutivos da construção de conhecimentos. 

Trabalhar o erro, a partir dessa abordagem histórico-cultural, remete-nos a 

entender a zona de desenvolvimento proximal como algo instigador e investigativo, que 

exigirá do professor um novo planejamento de ações, pois será na movimentação 

bastante peculiar dos sujeitos que novos conhecimentos serão construídos. 

Investir na formação docente abrirá possibilidades de mudança, buscando 

transformar o erro em situação de aprendizagem, uma vez que consideramos que 

aprender é reformular ideias, modificar concepções.  

Problematizar o erro é fazer dele uma estratégia didática. 

 

Partimos da premissa que o erro, concebido numa dimensão 
construtivista, configura-se como uma oportunidade didática para 
o professor. Em primeiro lugar, por ser um guia para um 
planejamento mais eficaz, oferecendo indícios importantes para a 
identificação dos processos subjacentes à construção conceitual – 
condição relevante na organização do ensino. Em segundo lugar, 
porque, se observado com mais rigor, poderá oferecer novos 
elementos para o professor refletir sobre suas ações didáticas e, 
com isso, imprimir novos direcionamentos a suas práticas 
pedagógicas – o que certamente incidirá sobre seu 
desenvolvimento profissional. (PINTO, 2000, p.139) 

 

Acreditamos que é possível transformar a prática de um professor para que, no 

lugar de apenas apontar o erro, ele possa colocá-lo - colocar-se - a favor da aprendizagem 

do aluno. O caminho escolhido é conscientizar os docentes de que nada tem tanto efeito 

no aprendizado dos alunos quanto a força de sua intervenção.  
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Podem inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas 
diversas, umas à distância, outras menos, mas nada substitui um 
bom professor. Nada substitui o bom senso, a capacidade de 
incentivo e de motivação que só os bons professores conseguem 
despertar. Nada substitui o encontro humano, a importância do 
diálogo, a vontade de aprender que só os bons professores 
conseguem promover. É necessário que tenhamos professores 
reconhecidos e prestigiados; competentes, e que sejam apoiados 
no seu trabalho, o apoio da aldeia toda. Isto é, o apoio de toda a 
sociedade. São esses professores que fazem a diferença. (NÓVOA, 
2007) 

 

Cuidar da intervenção é, sobretudo, investir na formação. Sabemos que 

professores não nascem prontos, tampouco a docência é um sacerdócio ou meramente 

uma vocação. Ser professor é uma profissão e, como profissão, requer um conhecimento 

especializado que envolve saberes, competências e habilidades que precisam ser 

aprendidas e aperfeiçoadas. 

 

Tornar-se professor constitui um processo complexo, dinâmico e 
evolutivo que compreende um conjunto variado de aprendizagens 
e de experiências ao longo de diferentes etapas formativas. Não se 
trata de um acto mecânico de aplicação de destrezas e habilidades 
pedagógicas, mas envolve um processo de transformação e 
(re)construção permanente de estruturas complexas, resultante 
de um leque diversificado de variáveis. (PACHECO, 1999, p.45) 

 

A formação do profissional da educação se dá basicamente em duas etapas: 

formação inicial (nível universitário - graduação) e formação continuada. A formação 

inicial, como o próprio nome diz, marca o princípio da profissionalização docente. É nessa 

etapa formativa que os futuros professores desenvolvem os conhecimentos básicos para 

o exercício da docência.  

 

A formação inicial de professores foi exercida, de uma forma ou de 
outra, desde a Antiguidade, desde o momento em que alguém 
decidiu que outros educariam seus filhos e esses outros tiveram 
que se preocupar em fazê-lo. Mas a inquietação de saber como (na 
formação inicial e principalmente na continuada), de que maneira, 
com quais conhecimentos, com quais modelos, quais modalidades 
de formação são mais inovadoras e, sobretudo, a inquietação de 
ter a consciência de que a teoria e a prática da formação devem ser 
revisadas e atualizadas nos tempos atuais é muito mais recente. 
(IMBERNÓN, 2010, p.13)  
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Outra vertente - a da formação continuada - se dá durante o exercício da 

profissão docente. Marcelo (1999) define a formação de professores como o processo 

sistemático e organizado mediante o qual 

 

[...] os professores – em formação ou em exercício – se implicam 
individualmente ou em equipe em experiências de aprendizagens 
através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 
competências e disposições e que lhes permitem intervir 
profissionalmente. (p.26) 

 

Historicamente, a análise da formação do professor como campo de 

conhecimento começou a se desenvolver por volta dos anos 70, quando se realizou uma 

série de estudos para analisar a importância da participação docente nos processos de 

planejamento das atividades de formação.  

Com o advento do golpe militar, em 1964, a Ditadura Militar foi instalada no 

Brasil, influenciando fortemente nosso sistema de ensino cujo foco passou a ser a 

formação de mão de obra para atender às necessidades do mercado emergente, 

priorizando os cursos profissionalizantes técnicos. O professor passou a ser considerado 

um especialista cuja formação profissional não era o primeiro requisito para exercer a 

profissão. 

 

Foi uma época na qual inquietos estudantes e professores liam 
velhos e novos autores, alguns proibidos e publicados no exterior, 
de movimentos espontâneos de professores, de escolas de verão 
meio clandestinas e do nascimento de instituições, a maioria delas 
universitárias, dedicadas à formação. (IMBERNÓN, 2010, p.17) 

 

Os anos 80 trouxeram o paradigma da racionalidade técnica, que invadiu e 

contaminou essa época. O principal tópico de pesquisa na formação continuada docente 

era a busca das competências do bom professor para serem incorporadas a uma 

formação eficaz. O modelo hegemônico de educação e de formação marcou toda uma 

geração de professores que carecia de “receitas” para pensar no que devia fazer. 

Docentes formados no autoritarismo, com fundo positivista, estabeleceram a visão de um 

ofício no qual havia soluções teóricas para tudo e para todos.  
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No Brasil, no período do tecnicismo, também surgiu uma divisão que ainda hoje 

influencia a prática docente: a divisão entre os que estabelecem as leis da educação e 

produzem os saberes científicos e pedagógicos, e os professores, responsáveis pela 

reprodução desses saberes no exercício da docência. Essa constatação suscitava 

indagações: “Por que o professor deve apenas aceitar e reproduzir leis, programas e 

currículos estabelecidos por outrem, sem levar em consideração sua subjetividade, sua 

produção intelectual, visto que ele é parte essencial para o processo educativo?” 

(CUNHA, 2010) 

Com os anos 90 nasceu a intenção de adequar os professores aos tempos atuais, 

promovendo um aperfeiçoamento de sua prática educativa e social, para assim, adaptá-

las às necessidades presentes e futuras. O formador é quem seleciona as atividades 

formadoras, prevendo as que deverão ajudar os professores a alcançar os resultados 

esperados. As mudanças políticas e sociais ajudam a difundir as ideias progressistas de 

Nóvoa, Schön, Perrenoud entre outros autores que apresentam uma nova maneira de 

enfocar, analisar e praticar a formação dos professores. 

 

Tal modelo de treinamento é considerado sinônimo de formação 
continuada e se configura como um modelo que leva professores a 
adquirirem conhecimentos ou habilidades, por meio da instrução 
individual ou grupal que nasce a partir da formação decidida por 
outros. [...] Um dos resultados esperados, hipoteticamente e sem 
comprovação posterior, é que se produzam mudanças nas atitudes 
e que estas passem para a sala de aula. (IMBERNÓN, 2010, p.19) 

 

Os anos 2000 trouxeram consigo a crise da profissão de ensinar. Tinha-se a 

percepção de que os sistemas anteriores não funcionavam para educar a população do 

novo século e de que as instalações escolares não eram adequadas para atender a nova 

geração. Surgiram processos nos quais o professor começava a fazer parte do problema, 

buscando, por iniciativa própria, respostas para suas indagações. Profissional reflexivo, 

professor pesquisador foram alguns adjetivos atribuídos ao educador que passou a ser 

visto como parte interessada no processo educativo. Intensificaram-se os debates acerca 

da complexidade da profissão docente que se estendem até os dias de hoje. 

 

O aprender contínuo é essencial em nossa profissão. A formação 
continuada deve se concentrar em dois pilares: a própria pessoa do 
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professor, como agente, e a escola, como lugar de crescimento 
profissional permanente. (...) 
A formação é um ciclo que abrange a experiência do docente como 
aluno (educação de base), como aluno-mestre (graduação), como 
estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos primeiros 
anos da profissão) e como titular (formação continuada). Esses 
momentos só serão formadores se forem objeto de um esforço de 
reflexão permanente. (NÓVOA, 2001) 

 

Progride-se, assim, para novos modelos de concepção e organização da 

formação profissional dos professores. Hoje, sabemos que a prática profissional deixa de 

ser vista como um simples domínio de aplicação de teorias elaboradas fora da escola ou 

de exposição formal de conteúdos técnicos das disciplinas. Não que esses aspectos 

estejam totalmente descartados, mas aliados a esses, está entrelaçada a mesma prática, 

que refletida e compartilhada, transforma as ações do professor. Portanto, a função da 

prática é a de agir sobre o mundo para transformá-lo. 

 

Na formação permanente dos professores, o momento 
fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 
crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se confunda com a 
prática. (FREIRE, 2005, p.18) 

 

“Viver a formação, construir a mudança” – cita Amiguinho (1992). Formação e 

inovação fazem parte de um processo integrado, cuja essência fulcral é a reflexão crítica 

sobre a prática. O objetivo maior da formação é mudar as escolas, os professores. 

Professores que demandam novas disposições em consequência do trabalho docente nas 

sociedades atuais. 

De forma simples, porém clara e objetiva, Nóvoa (2009, p.30) identifica cinco 

facetas que definem o professor contemporâneo: conhecimento, cultura profissional, 

tato pedagógico, trabalho em equipe e compromisso social . 

A primeira delas é o conhecimento, recurso pelo qual o professor constrói 

práticas docentes que conduzem os alunos à aprendizagem. Ninguém pensa no vazio, 

mas antes na aquisição e na compreensão de saberes que fundamentam suas ações.  

Já a cultura profissional reflete que ser professor é compreender os sentidos da 

instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais 
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experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende o ofício 

docente. O registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o exercício da avaliação 

são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação. São estas rotinas que fazem 

avançar a profissão.  

E quantos livros se gastaram para tentar apreender um conceito tão difícil de 

definir quanto o tato pedagógico? Nele cabe a capacidade de relação e de comunicação 

sem a qual não se cumpre o ato de educar. Também essa serenidade de quem é capaz de 

se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar. Saber conduzir 

alguém para a outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos. No ensino, 

as dimensões profissionais cruzam-se, inevitavelmente, com as dimensões pessoais. 

O trabalho em equipe, quarta faceta, motiva a reflexão sobre como novos modos 

da profissão docente implicam um reforço das dimensões coletiva e colaborativa e da 

intervenção conjunta nos projetos educativos da escola. O exercício profissional organiza-

se, cada vez mais, em torno de “comunidades de prática” (expressão do autor - NÓVOA, 

2009, p.41), no interior de cada escola, mas também no contexto de movimentos 

pedagógicos que nos ligam a dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais. 

Ao compromisso social, última faceta, podemos agregar tudo que converge no 

sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. Educar é 

conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas 

como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola 

obriga-nos a ir além dela. Comunicar-se com a comunidade e intervir no espaço público da 

educação, fazem parte do atual contexto profissional docente. 

Sim, queremos um professor bem formado, um profissional preparado, que 

consiga intervir e construir aprendizagens. Sabemos que não há receitas para a atuação 

em sala de aula, pois só o professor, que está ali presente, pode estabelecer relações 

entre todos os elementos que constituem aquela situação de ensino e aprendizagem. 

Desta forma, pensar sobre suas ações, intenções e dilemas é habilidade inquestionável a 

ser desenvolvida. Morin (2000) afirma que só o pensamento pode organizar o 

conhecimento. E será, a partir desse pensamento, dessa reflexão, que o professor 

encontrará novas respostas, levantará outras questões, retornando, assim, à sala de aula 

com nova atitude, quem dera, com maior competência. 
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Questionar-se sobre o que faz é outra prerrogativa apontada por Alarcão (1996). 

Focada em estudar o perfil do professor reflexivo, a autora o coloca como aquele que 

pensa em suas ações, que é comprometido com a profissão e se sente capaz de tomar 

decisões com autonomia, a partir da exposição de suas opiniões. Segundo ela, o 

professor reflexivo é, sobretudo, uma pessoa que atende aos contextos em que trabalha, 

os interpreta e adapta sua própria atuação a eles.  

Sendo assim, investir no professor representa ação preponderante (no que tange 

à qualidade da educação), pois “a qualidade da educação depende, em primeiro lugar, da 

qualidade do professor” (DEMO, 2002, p.72). 

 

Os professores são atores indispensáveis no processo curricular e 
deles, depende, em grande medida, qualquer propósito de 
inovação educativa. A sua formação constitui uma vertente 
fundamental que não se pode escamotear. (PACHECO, FLORES, 
1999, p.10) 

 

Formação docente, avaliação formativa, investigação do significado de erro. Os 

três temas de estudo desta pesquisa têm em comum o professor como protagonista, 

elemento crível, agente capaz de abrir portas para mudar práticas de sala de aula. Freire 

bem lembra: 

 

É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas 
convicções, disponível ao saber, sensível à boniteza da prática 
educativa, instigado por seus desafios que não lhe permitem 
burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas 
sempre do esforço por superá-las, limitações que não procuro 
esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos 
educandos. (1996, p.71-2) 

 

Privilegiar a formação docente com vistas a perceber no erro possibilidades de 

aprendizagem é ratificar a importância da reflexão e ação continuadas sobre a realidade 

educacional na qual estamos inseridos. Professores ajudando-se mutuamente, ora 

intervindo sobre seus pares, ora contando com o olhar cuidadoso de um conselheiro mais 

experiente, auxiliam-no a questionar o senso comum e torná-lo mais consciente de suas 

ações em sala de aula, possibilitando a tão desejada transformação. É no diálogo com o 

outro que o professor aprende a observar, a ver e a criticar sua própria prática, para 
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encará-la sob outra perspectiva, a ponto de gerar mudanças. Neste processo, com o 

apoio do outro, o professor reorganiza sua compreensão sobre ensino, aprendizagem, 

valores e crenças.  

E não seria esse o caminho para a aprendizagem proposto por Vygotsky (1998)? 

Liberali (2010, p.21) aponta que, embora o psicólogo tivesse formulado sua teoria sobre 

zona de desenvolvimento proximal (ZDP), pensando em situações em que crianças 

estivessem interagindo com adultos ou pares mais experientes, este conceito poderia ser 

estendido também a adultos. A diferença estaria no tipo de tarefa desempenhada e, 

portanto, no fato de o suporte poder ser mútuo. 

 

Embora um adulto tenha atingido uma autorregulação mediada 
linguisticamente, ele não se torna um ‘conhecedor’ autônomo 
finalizado, mas um organismo que retoma e reutiliza antigas 
estratégias de conhecimento em situações com as quais não pode 
lidar com a autorregulação apenas. (p.21) 

 

Trazer a ideia de atuação na zona de desenvolvimento proximal (ZDP) tanto do 

aluno, quanto do professor (mesmo esse tendo muitas de suas funções superiores 

desenvolvidas), parece ser a mola propulsora de mudanças, uma vez que ambos 

necessitam do apoio de um outro para evoluir nos processos, alcançando níveis de 

saberes mais elevados. Por meio da interação que se estabelece entre os pares, o 

elemento mais experiente possibilita ao outro construir novos conhecimentos, 

habilidades e significações. 

Para caminhar, a escola precisa considerar-se em desenvolvimento e em 

aprendizagem. Ao assegurar a participação democrática de todos os protagonistas desse 

cenário, podemos ultrapassar as dicotomias paralisantes que dificultam avanços e 

provocam visões restritivas, individualistas e autoritárias. Buscamos uma escola reflexiva 

a fim de que a educação assuma a tão esperada atitude de permanente recomeço, 

renovação e construção. 
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 “Quem somos nós,  
quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências,  

de informações,  
de leituras,  

de imaginações? 
Tudo pode ser continuamente remexido...” 

Ítalo Calvino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Classroom Recital. 

(Webster, 1800-1886) 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 

“É no grupo, sob a coordenação de um educador e na interação com 
o igual, que se aprende a pensar e a construir conhecimento.  

Aprender a pensar e construir conhecimento envolve exercício 
permanente, disciplinado de falar, escutar, observar, ler, escrever, 

estudar e agir (tanto individualmente quanto em grupo). 
Pensamos sempre com o outro (em acordo ou desacordo) e para o outro.”  

(FREIRE, 2008, p.158) 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO: O AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A intenção neste item é descrever o contexto da pesquisa, apresentando 

informações básicas sobre a instituição analisada. 

De orientação humanista, que tem como propósito essencial conferir a liberdade 

de manifestação do pensamento, da crítica, da emoção e da imaginação - elementos 

necessários para que o aluno seja protagonista do conhecimento - o colégio privado 

pesquisado foi fundado em 1971, na zona oeste de São Paulo, especificamente no bairro 

de Perdizes, reduto de classe média alta e intelectual paulistana.  

Espaço vivo, carregado de memórias e significações, muitos funcionários 

comemoram a trajetória de mais de vinte anos de trabalho no mesmo local, fortalecendo 

a história da instituição a partir das lembranças revividas, nutrindo o sentimento de 

pertencimento, de enraizamento e de reconhecimento no conhecimento que a escola 

produz e transmite a todos os seus integrantes. 

Ao longo dos 40 anos de existência, o diálogo sempre se fez presente na 

narrativa da instituição, envolvendo os diferentes atores deste cenário: alunos, pais, 

professores e demais profissionais da equipe pedagógica. Com as portas e mentes 

abertas às indagações que surgiam, a formação continuada dos professores e do corpo 

técnico-pedagógico ininterruptamente mereceu destaque. A escola, assim, é vista como 

um local de trabalho docente no qual há espaço para compartilhar aprendizagens, trocar 

experiências com colegas e aprender mais sobre habilidades e competências que formam 

um modo de agir coletivo, em favor do desenvolvimento dos alunos.  
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Trabalhando com Educação Infantil ao Ensino Médio, atualmente a escola possui 

cerca de 520 funcionários (240 docentes) e 2500 alunos, divididos em três unidades 

distribuídas por São Paulo. 

São cinco os valores que norteiam suas ações: excelência acadêmica, diálogo 

com as famílias, formação do indivíduo, prazer em estar na escola e desenvolvimento de 

cidadãos do mundo. Nesta escola, privilegiam-se a ação estudada, a reflexão sobre a 

prática, a construção e a reconstrução de saberes e o compartilhamento de culturas, no 

qual herança e renovação se completam no exercício da liberdade de expressão. 

Sua meta, reforçada no projeto pedagógico, consiste em formar indivíduos 

capazes de pensamento e ação autônomos, considerando que o valor dessa 

individualidade dirige-se ao bem estar da comunidade. Planos e ações de 

responsabilidade social e ambiental estimulam a construção de um espírito de 

solidariedade e compromisso com o espaço coletivo. 

Atenta às demandas contemporâneas, a escola investe continuamente em 

infraestutura, em salas de aulas que contam com modernos e avançados recursos de 

tecnologia educacional e, acima de tudo, conforme já apontado, em reuniões de estudo 

sistemáticas com vistas à formação de um professor capacitado e competente.  

 

2.2 OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

O presente estudo não trata apenas de uma descrição da realidade, mas 

apresenta-se como uma tentativa de conhecê-la melhor, a partir da análise de como os 

professores compreendem e aplicam a avaliação, com a intenção de ajudá-los na 

construção coletiva de estratégias de ação, intervenção e mudança, balizadas pela 

reflexão teórico-conceitual selecionada. Que sentidos, significados e usos esses docentes 

que já fazem uso de provas e exames conferem a esse processo, que tem como missão 

primordial auxiliar o aluno a aprender, e no qual o erro se inclui como elemento 

construtor da aprendizagem? 

Antes de esclarecer sobre a abordagem escolhida para tal pesquisa, cabe 

ressaltar a contribuição de Freire (2004) sobre metodologia. Enquanto método nos ajuda 

a pensar o mundo, metodologia é o conjunto de estratégias para coletar informações 
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acerca da realidade examinada pelo pesquisador, no contexto da realização de uma 

pesquisa empírica. Dentre as metodologias ao nosso alcance, os pesquisadores as 

agrupam em dois níveis: metodologias qualitativas e quantitativas.  

Embora a associação entre ambas as abordagens seja um tópico que atrai muita 

atenção dos pesquisadores, pois fornece um quadro mais geral do estudo, nesta pesquisa 

recorreremos apenas a uma delas, tendo em vista o aspecto processual do tema 

analisado. 

Uma vez que faço parte da instituição pesquisada, embora o segmento estudado 

esteja a certa distância de minha atuação, pois trabalho com Educação Infantil e os 

sujeitos entrevistados são do Ensino Fundamental I, optamos pela pesquisa de natureza 

qualitativa, entendendo que ela possibilita uma visão integrada da prática docente, já que 

se caracteriza, segundo André (1995), “fundamentalmente por um contato direto do 

pesquisador com a situação pesquisada, permitindo reconstruir os processos e as 

relações que configuram a experiência escolar diária” (p.41). 

A abordagem qualitativa considera que há um vínculo indissociável entre o 

mundo real e o sujeito que não pode ser traduzido em números. A ciência não é 

composta apenas de racionalidade e objetividade. Ela é igualmente subjetividade em tudo 

que esse termo implica.  

A metodologia qualitativa possibilita estabelecer relações entre o “sujeito-que-

pesquisa” com o “sujeito-que-é-pesquisado”, permitindo vínculos de reflexão entre as 

partes envolvidas porque estão todos em presença, isto é, frente a frente e em diálogo.  

 

[...] a pesquisa, como ato de conhecimento, tem como sujeitos 
cognoscentes, de um lado, os pesquisadores profissionais; de 
outro, os grupos populares e, como objeto a ser desvelado, a 
realidade concreta. Quanto mais, em tal forma de conceber e 
praticar a pesquisa, os grupos populares vão aprofundando como 
sujeitos, o ato de conhecimento de si em suas relações com a sua 
realidade, tanto mais vão podendo superar ou vão superando o 
conhecimento anterior em seus aspectos mais ingênuos. Deste 
modo, fazendo pesquisa, educo e estou me educando com os 
grupos populares. Voltando à área para pôr em prática os 
resultados da pesquisa não estou somente educando ou sendo 
educado: estou pesquisando outra vez. No sentido aqui descrito 
pesquisar e educar se identifica em um permanente e dinâmico 
movimento. (FREIRE, 1983, p.36) 
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Nesse sentido, a abordagem qualitativa possibilitará a compreensão de como 

esse grupo pensa sobre o objeto estudado, a partir da decisão metodológica por 

organizar as informações coletadas em categorias, para proceder a análise dos dados. 

Acolher, interpretar e discutir as concepções que os docentes têm sobre o erro na 

avaliação da aprendizagem poderão abrir possibilidades de mudança na prática docente 

com novas proposições de ação.  

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada com a participação de onze professoras do Ensino 

Fundamental I: três de 2º Ano, três de 3º Ano, três de 4º Ano e duas de 5º Ano - todas do 

sexo feminino e com vínculo profissional, em regime de CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), na mais antiga unidade desta instituição.  

Um dos critérios para se eleger este grupo específico como referência da 

pesquisa diz respeito à minha própria história profissional, uma vez que trabalho nesta 

escola, na zona oeste, desde 1987. Iniciei como professora de Ensino Fundamental I, em 

seguida como professora alfabetizadora e, há cerca de dez anos, atuo como 

coordenadora pedagógica e diretora de Educação Infantil, concomitantemente em 

ambas as funções. Construí minha vida profissional nesta instituição. Assim, a história do 

colégio entralaça-se à minha própria. Descobrir como a escola age é desvelar como nós, 

integrantes desse processo, pensamos e revelamos nossas concepções. 

 

O adulto aprendiz, no ato de evocar, remexe conteúdos da 
memória e nesse processo interno pode acolher seus próprios 
significados e os dos outros que relatam e compartilham.  
Nesse movimento, ao reconhecer diferenças, proximidades e 
distanciamentos, confrontam-se realizações e lacunas. Do saldo 
das aprendizagens passadas, nasce a oportunidade de futuras 
investidas no contínuo ato de aprender. Ao tomar para si essa 
investida, redefine-se a própria busca. (PLACCO, SOUZA, 2006, 
p.33) 

 

Outro critério de escolha é a concepção recorrente de que no Ensino 

Fundamental I a complexidade de conteúdos e a necessidade de atribuição de notas ou 

conceitos impulsionam o professor a colocar a avaliação como verificação da 
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aprendizagem num momento isolado do processo educativo. Por meio de procedimentos 

padronizados, o espaço para atender ou compreender a singularidade dos percursos de 

construção de conhecimento dos alunos torna-se preterido. A presente pesquisa visa 

confirmar ou refutar tal hipótese. Buscando refletir sobre como a avaliação é praticada 

pelas professoras nesta singular etapa da vida escolar, em que provas e exames já fazem 

parte da rotina e, principalmente, se há abertura para o tratamento do erro com vistas ao 

progresso do aluno. 

O convite para participação dessa pesquisa foi feito pela diretora da unidade, em 

momento coletivo na própria escola, diante da pesquisadora, e contou com a adesão de 

todas as professoras, mesmo sendo espontânea a decisão de tomar parte.  

Desde os primeiros contatos, deixamos claro o objetivo que daríamos às 

informações coletadas. Do mesmo modo, garantias foram dadas quanto ao anonimato da 

informante e sigilo dos dados, ao longo e após as entrevistas individuais, a fim de manter 

a privacidade de todos os envolvidos, inclusive dos alunos, cujas provas ou exames foram 

expostos.  

Trazer a perspectiva da horizontalidade da relação “sujeito-que-pesquisa” com 

os “sujeitos-que-são-pesquisados” foi fundamental, pois os saberes distintos que vieram 

de experiências específicas não significam que o pesquisador seja melhor ou superior ao 

pesquisado. Assim como o primeiro ensina e aprende com aquele que está na condição 

de pesquisado, este último também ensina e aprende com outro, que está na condição de 

pesquisador. Mais do que um processo vertical de obtenção de informação, a relação do 

“sujeito-que-pesquisa” com o “sujeito-que-é-pesquisado” se torna um ato educativo. 

(FREIRE, 2004) 

 

Mais do que outros instrumentos de pesquisa, que em geral 
estabelecem uma relação hierárquica entre o pesquisador e o 
pesquisado, como na observação unidirecional, por exemplo, ou na 
aplicação de questionários ou de técnicas projetivas, na entrevista 
a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de 
influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
(LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p.33) 

 

Pesquisar com o outro, tomando-o como sujeito desse processo, implica assumir 

que os sujeitos da pesquisa se expressam sobre o mundo a partir de seus horizontes 
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sociais, de onde advêm experiências, expectativas, desejos distintos. A diversidade de 

histórias e trajetórias enriquece não apenas a pesquisa, mas a própria convivência do 

grupo. O quadro a seguir tem o objetivo de oferecer um retrato dessa diversidade. 

 

 

 

Tabela 1 - Perfil dos Professores, Sujeitos da Pesquisa: Idade 

 

Idade Frequência 

Entre 25 e 29 anos 1 

Entre 30 e 34 anos 2 

Entre 35 e 39 anos 0 

Entre 40 e 44 anos 4 

Entre 45 e 49 anos 3 

Acima de 49 anos 1 

 11 

 

 

 

 

Tabela 2 - Perfil dos Professores, Sujeitos da Pesquisa: Formação 

 

Formação Frequência 

Pedagogia 5 

Magistério e Pedagogia  3 

Magistério, Administração de Empresas e Pedagogia 1 

Magistério, Educação Física e Pedagogia  1 

Licenciatura plena em Estudos Sociais e Pedagogia  1 

 11 
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Tabela 3 - Perfil dos Professores, Sujeitos da Pesquisa: Outros Cursos 

 
Outros Cursos Frequência 

Psicopedagogia 4 

Psicopedagogia e Especialização em Educação Infantil 1 

Especialização em Alfabetização 1 

Especialização em Alfabetização e Fundamentos do Ensino da Matemática 1 

Fundamentos do Ensino da Matemática 1 

Docência do Ensino Superior 1 

 9 

 

 

Tabela 4 - Perfil dos Professores, Sujeitos da Pesquisa: Tempo na Docência 

 
Tempo na Docência Frequência 

Abaixo de 5 anos 1 

Entre 5 e 10 anos  0 

Entre 11 e 20 anos 2 

Acima de 20 anos 8 

 11 

 

 

Tabela 5 - Perfil dos Professores, Sujeitos da Pesquisa: Tempo de Trabalho na Instituição 

 
Tempo na Docência Frequência 

Abaixo de 1 ano 2 

Entre 2 e 10 anos  4 

Entre 11 e 20 anos 1 

Acima de 20 anos 4 

 11 

 

Fonte: Registros individuais das professoras que participaram da pesquisa. 
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2.4 PROCEDIMENTOS 

 

Tendo a pesquisa um caráter qualitativo e o objetivo trazer à tona as maneiras 

como as professoras de Ensino Fundamental I concebem o erro na avaliação da 

aprendizagem, um dos instrumentos de coleta de dados adotado foi a entrevista 

semiestruturada (Apêndice A). Esta é guiada por um roteiro de questões, que permite 

uma organização flexível e ampliação dos questionamentos à medida que as informações 

vão sendo fornecidas pelo entrevistado.  

Entrevistas são fundamentais quando se deseja mapear práticas, crenças e 

valores de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que os 

conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Desta forma, elas 

permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de imersão em profundidade, coletando 

indícios dos modos como cada um dos sujeitos percebe e significa sua realidade e 

levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a 

lógica que preside as relações estabelecidas no interior daquele grupo. 

Convencionalmente, a entrevista tem sido considerada como um processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo 

a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado. (HAGHETTE, 2001)  

 

Partimos da constatação de que a entrevista face a face é 
fundamentalmente uma situação de interação humana, em que 
estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, 
sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas: 
entrevistador e entrevistado. Quem entrevista tem informações e 
procura outras, assim como aquele que é entrevistado também 
processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre o 
entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. 
(SZYMANSKI, 2010, p.12) 

 

Entretanto, como toda situação de reflexão, esse é também um contexto de 

construção da consciência política dos sujeitos envolvidos. Sabemos que, desse modo, 

pela palavra e pelo trabalho de rememoração, o entrevistado não apenas revela a sua 

opinião. Mais do que isto, encontra a oportunidade de indagar-se sobre o que lhe é 

perguntado.  
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As questões de pesquisa passam a ser perguntas para que o “sujeito-que-é-

pesquisado” possa pensar, lembrar, relacionar fatos e conscientizar-se, mesmo que essa 

tomada de consciência seja algo provisório, a ser questionado no futuro. 

Um bom entrevistador é aquele que sabe ouvir, mas ouvir de forma ativa, 

demonstrando ao entrevistado que está interessado em sua fala, em suas emoções, 

realizando novos questionamentos, confirmando que o ouve atentamente e que quer 

compreender suas palavras, sem influenciar, porém, seu discurso. Ele aprofunda o relato 

do participante e mostra atenção sobre detalhes importantes.  

Embora o roteiro completo da entrevista utilizada se encontre no APÊNDICE A, 

cabe citar, objetivamente, os eixos que dela fazem parte: 

 

• Avaliação: como a professora avalia a aprendizagem dos alunos e se houve mudanças 

em sua forma de avaliar, nos últimos anos? 

• Erro: o que acontece quando o aluno erra, o que o erro significa (revela) para a 

professora e há espaço para trabalhar o erro dos alunos? 

• Provas e/ou exames: análise de uma prova/exame e o uso das provas/exames depois de 

corrigidos. 

• Desempenho dos alunos: como ajudar os alunos que não revelam bom desempenho? A 

professora é a favor da reprovação? 

 

Além disso, a entrevista semiestruturada aplicada trazia em uma de suas 

questões a solicitação da escolha de uma imagem para representar o que avaliação era 

para cada uma delas. Portanto, explicita-se, neste momento, tal opção, que coloca, além 

da entrevista semiestruturada, mais um procedimento que complementa a metodologia 

utilizada. 

 

Dizem que “uma imagem vale mais que mil palavras”. 
O que não dizer quando a imagem está associada à palavra? 
(CANCEL, s/d) 

 

A opinião mais comum sobre as características de nossa época, repetida já há 

alguns anos, é que vivemos em uma civilização da imagem. Todos os dias acabamos 

convidados a utilizá-las, decifrá-las, interpretá-las. Imagens fazem parte do nosso 



53 

 

 

 
 

 

cotidiano e, cabe aqui, precisar sobre o que estamos falando, quando fazemos referência 

a elas: 

 

O termo imagem é tão utilizado, com tantos tipos de significação 
sem vínculo aparente, que parece bem difícil dar uma definição 
simples dele, que recubra todos os seus empregos. De fato, o que 
há de comum, em primeiro lugar, entre um desenho infantil, um 
filme, uma pintura mural ou impressionista, grafites, cartazes, uma 
imagem mental, um logotipo, “falar por imagens” etc.? O mais 
impressionante é que, apesar da diversidade de significações da 
palavra, consigamos compreendê-la. Compreendemos que indica 
algo que, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns 
traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da 
produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa 
por alguém que a produz ou reconhece. (JOLY, 2008, p.13) 

 

Todos temos consciência de como o mundo das coisas vistas é rico e 

diversificado. Vemos objetos e fatos do mundo exterior e, simultaneamente, vemos 

produtos de nossa criação mental. Ao escolher uma imagem, sugerimos o que ela quer 

nos dizer. Por detrás de cada escolha, há sempre um motivo para justificá-la, isso porque 

anunciamos nossa opinião, nossas concepções, nossas experiências por meio de uma 

outra forma de expressão. A cada escolha, há uma intenção, há uma manifestação de 

motivos que nos levaram a tal indicação. Sendo assim, palavra e imagem precisam uma da 

outra para se completar, para serem eficazes.  

Ao escolher o uso de imagens, buscamos então, desvelar ainda mais as inúmeras 

relações e significados do que representa a avaliação para cada uma das professoras 

entrevistadas, procurando analogias entre o que suas palavras, por vezes, ocultam. Entre 

palavras e imagens ideias foram expressas, significados atribuídos, os saberes 

sintetizados, registrando percepções e interpretações que reafirmam a concepção de 

avaliação que direciona as práticas pedagógicas. Por meio das imagens buscamos um 

entendimento mais afetivo do mundo e uma comunicação mais abrangente e inclusiva. 

 

Sem desmerecer os demais sentidos humanos, biólogos, 
psicólogos e neurologistas são unânimes em reconhecer a 
importância da visão e da linguagem visual para grande parte das 
situações que devemos enfrentar ao longo da vida. A rapidez com 
a qual processamos informações visuais e a facilidade com que as 
arquivamos são argumentos fortes em favor do uso das imagens 
na comunicação humana. (COSTA, 2005, p.31) 
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Para conduzir esse olhar, algumas referências foram oferecidas, a saber: 

 

• Doisneau: fotógrafo francês, nascido em 1912, cujo tema favorito era retratar a vida e 

as ruas de Paris (GAUTRAND, J. C. Robert Doisneau. Itália: Taschen, 2003). 

• Escher: pintor holandês, nascido em 1890, tornou-se famoso por criar desenhos com 

ilusões de espaço, formas e mosaicos geométricos infinitos (ESCHER, M. C. M. C. 

ESCHER: Gravura e Desenhos. Singapura: Paisagem, 2006). 

• Paul Klee: pintor suíço, nascido em 1879, foi considerado o pai da pintura abstrata, 

oscilando entre o impressionismo e o surrealismo (PARTSCH, S. Paul Klee – 1879-1940. 

Poeta das Cores, Mestre das Linhas. China: Taschen, 2011). 

• Rockwell: pintor e ilustrador norte-americano, nascido em 1894, ficou especialmente 

popular em razão das 321 capas da revista The Saturday Evening Post que realizou 

durante mais de quatro décadas (MARLING, K. A. Norman Rockwell – 1894-1987. 

China: Taschen, 2010). 

• Sebastião Salgado: fotógrafo brasileiro, nascido em Minas Gerais, em 1944, ganhou 

projeção internacional com sua obra caracterizada pela estética em branco e preto e 

pelo retrato do homem excluído (SALGADO, S.; BUARQUE, C. O Berço da 

Desigualdade. Brasília: UNESCO, Grupo Santillana, 2006). 

 

Ao considerarmos a imagem uma forma de expressão e comunicação de uma 

série de conteúdos que, muitas vezes, as palavras não contêm, emerge, 

consequentemente, a ideia de valorização do simbólico. Isso porque, na medida em que 

os estímulos pouco ou nada estruturados são apresentados diante do sujeito, sua 

resposta é sempre reveladora de sua maneira particular de ver, sentir e interpretar a 

situação.  

Em suma, a imagem, pela sua capacidade de transportar para o exterior o mundo 

e a realidade pessoal de cada um, torna possível o conhecimento e compreensão da 

experiência humana, apresentando outra realidade que não a exposta em palavras.  

De um lado, a entrevista semiestruturada; de outro, a escolha de uma imagem 

que ajuda a captar o mundo simbólico que, na maioria das vezes, é difícil de ser 
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expressado em linguagem verbal. Palavras e imagens se complementam para explicitar 

os sentidos anunciados pelas professoras. 

 

Assim, quer queiramos, quer não, as palavras e as imagens 
revezam-se, interagem, complementam-se e esclarecem-se com 
uma energia revitalizante. Longe de se excluir, as palavras e as 
imagens nutrem-se e exaltam-se umas às outras. Correndo o risco 
de um paradoxo, podemos dizer que quanto mais se trabalha 
sobre as imagens mais se gosta de palavras. (JOLY, 2008, p.133) 

 

As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas posteriormente para a 

realização das análises. As respostas se constituíram na principal fonte de informações 

deste estudo. As transcrições foram, portanto, enviadas às professoras a fim de que elas 

comprovassem a fidedignidade dos depoimentos compartilhados, bem como a 

possibilidade de realizar complementações ou mudanças ao longo do texto. Das onze 

entrevistas realizadas e disponibilizadas às entrevistadas, apenas uma deu o retorno no 

sentido de esclarecer somente a grafia de uma palavra utilizada. 

Os encontros aconteceram em período de trabalho, mediante agendamento 

(data e horário), na própria instituição em que as professoras lecionam, com condições 

bastante favoráveis. A duração média de cada entrevista foi de quarenta a cinquenta 

minutos.  

Terminada a entrevista, a pesquisadora agradeceu o recebimento das 

informações e se colocou à disposição para esclarecimento de dúvidas ou recebimento de 

sugestões. 

 

2.5 ORGANIZAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

Após a aprovação das professoras do material exposto na transcrição das 

entrevistas, iniciou-se a análise dos dados. Levando em conta que um dos objetivos desta 

pesquisa é buscar a compreensão de como este determinado grupo de professoras pensa 

sobre o objeto estudado, julgamos que a forma de tratamento mais indicada para 

alcançá-lo é, inicialmente, a leitura detalhada, exaustiva e repetitiva de todo o material 

transcrito. As onze transcrições das entrevistas foram lidas integralmente de modo 
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vertical. Em seguida, foi realizada a leitura horizontal de cada uma das questões, 

levantando as ideias principais de cada resposta. 

Posteriormente, em um segundo momento, as informações coletadas nessa 

primeira classificação foram reunidas em temas, permitindo agrupamentos a partir de 

similaridades, levando em conta o referencial teórico selecionado. Quatro grandes 

categorias emergiram na elaboração da entrevista e, posteriormente, no momento da 

análise, temas subjacentes a elas vieram das ideias recorrentes nos depoimentos das 

professoras entrevistadas. Os dados desta pesquisa são, deste modo, resultado da 

ordenação do material empírico coletado, organizado em torno de categorias e discutido 

com os referenciais conceituais que orientam esta análise. 

Com relação às imagens escolhidas pelas professoras, percebemos que muitas se 

assemelham na natureza da representação. Assim, do mesmo modo que fizemos com as 

ideias centrais das entrevistas, agruparemos as imagens que nos revelam informações 

semelhantes, embora possam ser potencialmente subjetivas, causando impactos 

distintos em cada um de nós.  

Desta forma, as imagens apresentarão novas formas de manifestar informações, 

não necessariamente as trazidas verbalmente pelas professoras. A intenção é desvendar 

percepções, desvelar silêncios ou lacunas deixadas nas conversas, dando lugar, assim, a 

novos sentidos, a novas formas de resgatar representações silenciadas do diálogo entre 

entrevistador e entrevistadas.  

A terceira fase caracterizou-se pela análise e interpretação dos resultados, 

fragmentando o todo e reorganizando-o, a partir de novos pressupostos.  

 

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa 
viagem empreendida por um sujeito cujo olhar vasculha lugares 
muitas vezes já visitados. Nada de absolutamente original, 
portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar determinada 
realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 
conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais. (DUARTE, 2002, 
p.140) 

 

Diante da imersão sobre o material coletado, buscamos identificar as questões 

que nos pareceram mais significativas às professoras entrevistadas, geralmente pela 

insistência e persistência como apareceram nos depoimentos. 
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“A história que me interessa não é a que fecha (a que nos fecha),  
mas sim a que abre para novas possibilidades...” 

António Nóvoa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boîte de cubes. 

(Vers, 1900) 
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CAPÍTULO III - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

“O erro é fecundo e positivo porque tem um lugar no mecanismo 
produtivo do conhecimento.” 

(CASÁVOLA apud TORRE, 2007, p.145) 
 

A partir deste momento, apresentaremos a análise das informações coletadas 

nas entrevistas semiestruturadas realizadas junto às onze professoras de Ensino 

Fundamental l, de uma escola privada da zona oeste de São Paulo. Considerando as 

quatro ideias principais que organizaram o roteiro da entrevista, serão elas as quatro 

categorias centrais que nortearão o diálogo entre material empírico e referencial teórico 

requerido. Esclarecemos que a ordem utilizada para a exposição das categorias não indica 

o grau de importância de cada uma delas, uma vez que todas se encontram interligadas e 

em mesmo nível de discussão. 

Vale ressaltar que a imagem escolhida pelas professoras para representar o que é 

avaliação será incluída nos textos como forma de confirmar o que foi dito ou omitido. 

Compreendendo que palavras e imagens se cruzam, essas últimas expressarão não só o 

que vemos, mas os sentimentos que elas despertam em nós. O uso da imagem ativa 

pensamentos abertos e complexos que nos levam a pensar para além daquilo que a 

consciência elabora. (RICOEUR, 1987) 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Qualquer prática social, e nomeadamente a avaliação, não pode 
conceber-se e realizar-se no vazio, apenas por referência a um 
conjunto de ideais tomado em si próprio, mas também por 
referência àquele existente e realizado no e pelo contexto social e 
institucional real em que vai ter lugar. (RODRIGUES, 1994, p.95) 

 

Iniciamos a entrevista trazendo duas perguntas que tinham como objetivo 

investigar os significados que as professoras atribuem à prática da avaliação da 

aprendizagem na escola: 

  -  Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? 
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  - Sua forma de avaliar passou por mudanças nos últimos anos? Que mudanças 

ocorreram? Por quê? 

 

A princípio, buscamos compreender que concepção pedagógica orienta a ação 

das professoras. Longe de ser neutra e destituída de intencionalidade, a avaliação traz 

consigo objetivos implícitos ou explícitos, que se revelam nas práticas de ensino. A 

escolha por um modelo de avaliação não é ocasional ou imposto. Ela desvenda a maneira 

pela qual o docente acredita que o aluno aprende. Em outras palavras, buscamos 

desvelar as concepções pedagógicas que subjazem à prática de avaliação do processo de 

ensino e de aprendizagem no contexto escolar.  

 

A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está 
delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada 
prática pedagógica. Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está 
dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de homem, de 
educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, 
expresso na teoria e na prática pedagógica. (CALDEIRA, 2000, 
p.122) 

 

Considerar os professores como agentes competentes, como sujeitos do 

conhecimento, permite-nos colocar a questão da subjetividade no centro das pesquisas 

sobre o ensino. Isso nos dirige à perspectiva levantada por Tardif (2002) de que 

precisamos parar de tratar o professor como um mero técnico que aplica conhecimentos 

produzidos por outros ou como um agente social, cuja atividade é determinada por 

mecanismos sociológicos. 

 

Em última análise, nessas duas visões, o professor não passa de um 
boneco de ventríloquo: ou aplica saberes produzidos por peritos 
que detêm a verdade a respeito de seu trabalho ou é o brinquedo 
inconsciente no jogo das forças sociais que determinam o seu agir, 
forças que somente os pesquisadores das ciências sociais podem 
realmente conhecer. (TARDIF, 2002, p.230) 

 

Ao ponderar esse aspecto, ressaltamos a importância de registrar o ponto de 

vista dos professores, ou seja, sua subjetividade de sujeitos em ação, assim como os 

conhecimentos e o saber-fazer por eles mobilizados no cotidiano. A sua prática é 
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organizada a partir de suas vivências, de sua afetividade e de seus valores. Seus saberes 

estão enraizados em sua história de vida e em sua experiência do ofício de professor. 

Professores não agem somente por representações cognitivas, mas levando em conta as 

dimensões afetivas, normativas e existenciais.  

 

Por exemplo, a maneira como um professor resolve e assume os 
conflitos de autoridade na sala de aula com os alunos não pode se 
reduzir a um saber instrumental, mas envolve inevitavelmente sua 
própria relação pessoal com a autoridade, relação essa que é 
necessariamente marcada por suas próprias experiências, seus 
valores, suas emoções. (TARDIF, 2011, p.232) 

 

A rotina, as tensões, as contradições e os dilemas das professoras são 

reveladores de suas concepções, uma vez que é a partir de suas próprias experiências, 

tanto pessoais quanto profissionais, que elas constroem seus saberes, assimilam novos 

conhecimentos e competências e desenvolvem novas práticas e estratégias de ação. 

(TARDIF, 2002, p.234) 

 

As crenças que, de modo consciente ou inconsciente, dirigem 
nossa ação educativa constituem os critérios político-pedagógicos 
que orientam nossos atos no cotidiano. Infelizmente, na maior 
parte das vezes, nossas crenças atuam de modo inconsciente, sob 
forma de senso comum, decorrente de crenças e hábitos 
adquiridos e sedimentadas ao longo da história pessoal e social. 
(LUCKESI, 2011, p.25) 

 

Professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos ao seu 

ofício. Do mesmo modo, a prática deles, ou seja, seu trabalho cotidiano, não é somente 

um lugar de aplicação de orientações ou instruções produzidas por outros, mas também 

um espaço de produção, de transformação e de conhecimentos que lhe são próprios. 

Ponderando sob essa perspectiva, passaremos às reveladoras respostas das 

professoras acerca de como percebem o processo de avaliação da aprendizagem de seus 

alunos, cujos dados serão explicados à luz das construções teóricas de referência. 

Uma vez que o grupo de docentes já viveu formações com especialistas na área 

de avaliação e, segundo também já apontado, a ação de formação profissional é 

sistemática e foco de atenção da instituição, aspectos acerca da avaliação formativa 



61 

 

 

 
 

 

foram assinalados pelas educadoras, logo no início da conversa. Hadji (2001, p.15) ressalta 

que aqueles que acreditam na necessidade de uma avaliação formativa afirmam a 

pertinência do princípio segundo qual uma prática: avaliar - deve tornar-se auxiliar da 

outra, aprender. 

Quanto à regularidade, o caráter processual e contínuo da avaliação foi 

repetidamente citado pelas professoras. Embora explicitem que a avaliação possa ser, 

também, pontual, em período estipulado do mês, nesta instituição ela acontece de forma 

sistemática e ininterrupta, em sala de aula. Ela se dá durante todo o processo de ensino e 

aprendizagem e é composta de vários instrumentos para representá-la. 

 

“Hoje em dia, a preocupação da gente é em avaliar realmente esse 
processo contínuo.” (Professora 1)  

“Esse olhar individualizado, esse olhar do dia a dia, de saber ouvir a criança, 
de saber respeitar o momento dela, de fazer interferências.” (Professora 4) 

“Na verdade, é muito pela observação e pelo trabalho que a gente realiza 
todo dia na sala de aula.” (Professora 7)  

“Diariamente. Eu avalio tanto numa leitura, como numa produção das 
atividades...” (Professora 9) 

 

Da mesma forma, outro dado que reitera a atenção à avaliação como processo 

surgiu em forma de comentários sobre a avaliação diagnóstica, ou melhor, elas tomam 

como avaliação diagnóstica o objetivo de analisar a realidade (as dificuldades) dos alunos 

para situá-los em relação a critérios previamente determinados. 

 

“No início do ano a gente faz aquela análise diagnóstica [...] e em cima 
dessas análises nós começamos as nossas ações.” (Professora 3) 

“Sempre do início do ano e de cada bimestre a gente tem um diagnóstico. 
Então, por exemplo, algumas crianças ainda têm dificuldade de ortografia, 
então a minha classe vai trabalhar um pouco mais em cima disso.” 
(Professora 5) 

“Tem uma avaliação durante o processo, então enquanto eu estou 
construindo com eles todo esse conhecimento nessas diversas áreas, eu 
estou avaliando as perguntas que eles fazem [...] Aí algumas perguntas me 
mostram que eles não entenderam o assunto, então eu preciso voltar.” 
(Professora 8) 
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Barlow (2006, p.123) defende uma avaliação educativa, isto é, ao invés de ser uma 

simples constatação, ela tem de se constituir, realmente, um elemento de formação. Nos 

casos relatados, a professora elabora e segue um plano de ação no sentido do aluno 

superar algumas dificuldades verificadas e a este cabe-lhe, somente, assistir e 

corresponder aos encaminhamentos. A percepção de que o aprendiz pode se 

desenvolver em alguns aspectos é apontada do exterior.  

 

Fica-se com o sentimento de que o aluno é chamado a intervir num 
processo que já começou sem ele. Fórmulas tais como “só quem 
aprende está em condições de se corrigir, por pouco que disponha 
dos meios que lhe permitam construir algo”, são bem reveladoras 
do que se pode chamar, pelo menos ambiguidade. (ABRECHT, 
1994, p.57) 

 

Avaliação como processo e avaliação diagnóstica direcionam à lógica que tende 

para uma avaliação interessada na apropriação dos saberes pelo aluno, como recurso de 

acompanhamento e reorientação da ação do professor com vistas à aprendizagem do 

outro. Todavia, vemos que, ao obter informações referentes às dificuldades apresentadas 

pelos alunos, as professoras organizam tabelas e gráficos, com posterior interpretação 

desses elementos. Desta tabulação emergem ações que, na verdade, se colocam a 

serviço da própria docente, uma vez que o foco é acompanhar o desempenho dos alunos 

com vistas a eles alcançarem os parâmetros estipulados pela instituição. Neste sentido, a 

regulação da atividade de ensino a fim de reinserir o aluno no processo educativo acaba 

preterida pelo uso da ação pedagógica que conduz os alunos a um parâmetro coletivo 

externamente constituído. 

 

“Eu acho que a aprendizagem é cotidiana. Eu acho que a gente sempre tem 
que estar observando a criança no dia a dia. Isso é um processo.” 
(Professora 4)  

“Se de 26 alunos, 20 não faziam, então tem alguma coisa errada. Então eu 
vou retomar isso.” (Professora 5) 

“Eu também tenho o meu olhar investigativo, que é o como o meu aluno 
está aprendendo. Então, é vendo, devolvendo, perguntando, analisando 
uma atividade, pondo um bilhetinho no caderno para ele estar revendo as 
coisas.” (Professora 11) 
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A articulação da avaliação com o projeto pedagógico também foi mencionada, 

que, segundo reforça Luckesi (2011, p.20), para a avaliação ser possível e fazer sentido, o 

primeiro passo é estabelecer e ter uma ação claramente planejada e em execução.  

 

“[...] A avaliação é nossa direção de trabalho. [...] A gente planeja, aí a 
gente deixa espaço.” (Professora 2)  

“Eu acho que planejamento também é a oportunidade da gente avaliar [...] 
Vamos por aqui então?” (Professora 6)  

“Eu acho que esse ano mudou muito a sincronia do planejamento.” 
(Professora 7) 

“No nosso planejamento nós temos alguns momentos de correção, de 
discussão, de conversa [...] Eu volto para o planejamento dentro das 
intervenções que o grupo está precisando e retomo aquilo em outras 
aulas.” (Professora 8)  

“Se mais de cinquenta por cento da sala errou, significa que eu tenho que 
mudar a minha estratégia [...] Eu revejo meu semanário, eu mudo tudo.” 
(Professora 9) 

 

Comentários sobre provas e exames que consideram, no lugar de memorização 

de conteúdos, habilidades específicas pré-determinadas organizadas por bimestres e por 

séries, aparecem como algo positivo neste percurso avaliativo. Entretanto, mesmo as 

professoras imaginando que o foco da avaliação não está nos conteúdos, as práticas 

avaliativas voltadas para outra direção que não essa, por exemplo, para as qualidades de 

comunicação, cooperação e responsabilidade social, praticamente, permaneceram 

inexistentes. 

 

“Hoje as provas são mais reflexivas, provas em que a criança tem que 
contextualizar o que ela aprendeu. Não se admite pergunta e resposta, 
pergunta e resposta.” (Professora 1) 

“Eu lembro que nas primeiras provas de matemática, como nós 
trabalhamos com raciocínio, era certo ou errado. E aí nós fomos 
entendendo que não, eu estou entendendo essa habilidade de raciocínio, 
então eu tenho que considerar uma questão aliada a outra, eu tenho que 
considerar aquilo que ele pensou.” (Professora 3) 

“Hoje em dia não são só provas. Hoje as provas têm um peso, mas toda 
construção da criança na escola também tem um peso grande na 
composição final.” (Professora 8)  
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Uma crítica à função classificatória da avaliação foi assinalada. Todavia os exames 

impostos pela instituição são justificados como elementos interligados ao processo de 

aprendizagem e não isolados ou conclusivos. Para compor uma nota final, o professor 

levanta itens mensuráveis chamados: “avaliação contínua” e “postura de estudante”, 

ambos com subitens elaborados, antecipadamente, pelos docentes ou estabelecidos pela 

instituição, excluindo uma possível construção de parâmetros que emergem do grupo, 

desconsiderando as singularidades do percurso.  

 

“A gente tem hoje as avaliações que, querendo ou não, são quantitativas e 
qualitativas também. [...] Eu acho que avaliação não é só prova. Avaliação é 
esse processo do todo, do dia a dia.” (Professora 4) 

“Mas a escola exige um documento que são as avaliações feitas de acordo 
com a aula que a gente propõe. Por exemplo, as atividades são feitas e 
normalmente eles fazem mais uma. Essa é feita para ser avaliada não só 
qualitativamente, mas quantitativamente. Vale uma nota.” (Professora 7) 

“Para mim tudo é mais importante que a bimestral.” (Professora 9) 

“Tem todas as avaliações e tem uma coisa que tem um peso que é a 
postura de estudante. Ali tem a parte de disciplina, de organização, de 
responsabilidade.” (Professora 11) 

 

Embora as professoras questionem, conforme já apontado, os procedimentos 

institucionais de exames e provas, cuja obrigatoriedade das notas se faz presente, muitas 

acreditam que é por meio deste atributo mensurável que as famílias se mobilizam a favor 

dos filhos. Uma vez que a escola sozinha não pode resolver tudo, ela recorre à 

possibilidade de, ao atribuir um valor para o desempenho do aluno, formalizar as 

dificuldades de aprendizagem (reais ou possíveis) que o aprendiz apresenta neste 

contexto, para assim, aguardar movimentos ou encaminhamentos por parte dos pais. 

 

“Eles (alunos) começam a perceber que eles têm que tirar nota. Ahhh, 
porque a minha mãe... Aí vem a cobrança da família.” (Professora 6)  

“Eu acho que essa questão da nota não vem da escola, mas de casa. Agora 
você está no 2º ano, agora você vai ter nota, agora você vai ter prova.” 
(Professora 7) 

“Ela precisa de um susto, aí ela mostra interesse.” (Professora 8) 
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 “Se o pai não quer investigar, se o pai não quer participar, se o pai não 
quer fazer, aí ele vai ter arcar.” (Professora 11) 

 

Para ser construtiva e não construtivista, a avaliação precisa abrir espaço para o 

diálogo entre os atores do processo educativo (professor e aluno). Sabiamente Luckesi 

(2011, p.72) apresenta a diferença: 

 

O termo “construtivista” está vinculado à pedagogia decorrente 
dos estudos e pesquisas do professor Jean Piaget, enquanto o 
termo “construtiva” está livre de uma conotação teórica deste ou 
daquele autor, o que nos permite produzir novas sínteses, 
incorporando, integradamente, contribuições de diversos 
pesquisadores que abordem o ser humano como um “ser a 
caminho”, um ser “em travessia”, como nos diria Guimarães Rosa. 

 

Ao observar o silêncio sobre o quê e como o aluno pensa sobre seu processo de 

aprendizagem, inferimos que as professoras avaliam “sobre” o aluno e não “com” o 

aluno. A tímida possibilidade do aprendiz se colocar diante da avaliação segue uma 

expectativa delimitada, ou melhor, um roteiro prescrito pela professora, cuja intenção é 

tomar decisões com vistas a alcançar os objetivos traçados ou verificar se a aprendizagem 

dos conteúdos previstos foi alcançada. 

  

“[...] Aqui é muito mais quadradinho, muito mais certinho [...] Eu acho que 
a gente acaba direcionando um pouco mais o caminho.” (Professora 4) 

“[...] É sempre a gente que põe o parâmetro para eles: a instituição e o 
professor.” (Professora 5) 

“Não dá para gente parar, infelizmente a gente precisa dar conta do mês.” 
(Professora 6) 

“Esta escola não é para ele, porque tem outro ritmo, a quantidade de 
registros aqui para ele é muito grande.” (Professora 7) 

“(...) Os alunos estão aplicando aquilo que você ensinou.” (Professora 8) 

 

Assim, cabe ao aluno compreender o que o professor quer que ele saiba, 

aceitando as correções propostas, para que, posteriormente, apresente essas mesmas 

respostas (ou semelhantes) quando for solicitado. O professor é quem decide sobre 

como o aluno aprende. 
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“Eu trouxe uma avaliação de uma criança que eu fiz de tudo e não avançou. 
Isso me incomoda demais.” (Professora 9) 

 “[...] Eu acho que o acúmulo de coisas, conteúdos, não dá tempo [...] 
Então, se as crianças não pensam rápido também, você vai induzindo, 
induzindo até que vem a resposta que você quer.” (Professora 10) 

 

A comunicação entre ambos aparece na forma do professor informar ao aluno 

sobre a qualidade de suas realizações, sempre tendo como meta alcançar os objetivos 

planejados. Se o conhecimento é construído pelo sujeito, a sua avaliação também é. 

Desta forma, ninguém melhor do que o próprio aluno para dizer o que está aprendendo 

ou não, mas, neste contexto pesquisado, essa fundamental informação está sob controle 

do professor, cuja suposta abertura ao aprendiz está atrelada à necessidade de fazê-lo 

aprender o que está definido. 

 

Precisamos saber o que os alunos estão aprendendo e o modo 
como o estão fazendo, as estratégias de raciocínio, de 
argumentação e de aplicação que utilizam. Precisamos saber se o 
que aprendem está relacionado com o que ensinamos e de que 
modo podemos ensinar com formas que estimulem e 
potencializem suas próprias qualidades de aprendizagem: uma 
avaliação que visse mais aos aspectos em que o aluno vai obtendo 
êxito do que o vai deixando de lado, mais o que aprende do que o 
que não sabe, ou ignora, ou esquece. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, 
p.84)  

 

É forte a ideia de que “ensinando bem” o “aluno aprende”. A concepção de uma 

aula bem dada, bem elaborada e a inquietação que provoca nas professoras os alunos 

não aprenderem mesmo com toda esta preparação, nos remete à lógica de uma 

“pedagogia tradicional”. No empirismo, por exemplo, o processo ensino-aprendizagem é 

centrado no professor, que organiza as informações do meio externo a serem 

internalizadas pelos alunos, meros receptores de informações.  

Aliados a tal paradigma, os conteúdos escolares organizados de forma linear, 

hierárquica e previamente determinados por bimestre, série e disciplina, tornam-se assim, 

pré-requisitos de outros, como se aprender fosse um processo cumulativo, algo dado e 

não construído. A quantidade de conteúdos e a necessidade de cumprir todo o 

planejamento também sinalizam a ideia de ensino fundada na transmissão de 
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conhecimento e de aprendizagem como assimilação do conteúdo “passado” pelo 

professor. A avaliação deixa de movimentar-se a favor da aprendizagem, para levar o 

aluno a algum lugar prescrito, neste caso, para o cumprimento dos objetivos. A ênfase do 

trabalho está nos produtos de ensino, e não voltada à aprendizagem do aluno. 

 

A ênfase no produto se faz presente, especialmente, quando a 
avaliação é conotada com a nota final. Isso pressupõe uma 
concepção de educação como um processo tecnicista, por 
excelência. (ABRAMOWICZ, 1996, p.87) 

 

Os depoimentos das professoras, explicitamente ou nas entrelinhas, trazem uma 

gama de percepções a respeito de como elas avaliam a aprendizagem de seus alunos. 

Embora exista no corpo docente uma atitude positiva e comprometida com o 

aprimoramento do processo avaliativo por meio da elaboração de procedimentos 

diagnósticos que levam à melhoria da qualidade do ensino, tal postura não afasta uma 

grande questão: a quem serve avaliar assim? Ganham os alunos, os professores ou a escola 

que espera (ou cobra) de seu corpo docente a execução do planejamento, confirmando à 

comunidade a excelência acadêmica por meio de altas notas e índices de aprovação? 

 

A capacidade de dar certificados que as instituições escolares e os 
professores/as têm desencadeia toda uma dinâmica interna de 
rituais de avaliação reiterados que acabam recaindo na qualificação 
final, cuja transcendência pessoal e social não pode deixar 
professores/as, pais, alunos/as, administradores e geradores de 
emprego indiferentes. Sair da instituição melhor ou pior 
“qualificado” terá inevitavelmente suas consequências. 
(SACRISTÁN, GÓMEZ, 1998, p.324) 

 

Diante do contexto de respostas das professoras emerge a ideia de uma avaliação 

que prioriza o “alcançar um resultado”, procedendo na construção de um conhecimento 

pontual, que assume uma postura objetivista ou técnica. 

 

A um modo extrospectivo de produção do conhecimento 
corresponde, por seu lado, um modo extrospectivo de aquisição 
do conhecimento e uma pedagogia da transmissão e da 
modelagem, que institui e que depende de uma relação 
pedagógica marcadamente assimétrica, isomorfa das restantes 
relações sociais. (RODRIGUES, 1994, p.97) 
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Segundo o autor, reside neste paradigma a lógica de que os sujeitos assumem a 

posição de objetos do conhecimento e são tratados como tal, controlados a partir de 

variáveis externas. A organização social é hierarquizada e assentada em valores tomados 

como universalmente aceitos. A ação é meramente técnica, instrumental e o ser social é 

tomado como elemento de influências externas, cuja moral heterônoma repousa sob o 

controle externo. 

 

A avaliação identifica-se aqui inevitavelmente a um processo de 
controle externo e não necessita de explicitar, questionar, 
fundamentar, ou justificar o “referencial da avaliação”, 
estabelecido e imposto autoritariamente pelas hierarquias 
administrativas. (RODRIGUES, 1994, p.98 – destaque do autor) 

 

Imagens escolhidas pelas professoras complementam tal análise. 

 

“Aqui no centro é o professor, sempre intermediando a situação desses 
peixinhos, cada um no seu caminho, né? A gente tem que ajudá-los nesse 
percurso.” (Professora 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - O Peixe Dourado. (Klee, 1925) 
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 “Essa mão simbolizaria a gente segurando o processo todo. Então, a mão 
de um professor segurando todo o grupo, você está conduzindo todo 
aquele grupo [...] Eu acho que ao mesmo tempo que você está conduzindo, 
segurando esse grupo e fazendo as escolhas, você também está se vendo 
[...] Você avalia um grupo e se avalia profissionalmente.” (Professora 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Hand with reflecting Globe. (Escher, 1935) 

 

Os dilemas da avaliação nos atraem e nos desafiam o tempo todo. Nóvoa (2007) 

define “dilemas como coisas que podem ser argumentadas num sentido e em outro, 

decisões que só conseguimos ponderar através do conhecimento, mas também por meio 

dos nossos valores”. 

Definir a avaliação que queremos, a que temos e a que praticamos confirma esse 

pressuposto. Se avaliar implica definir princípios em função dos objetivos que se pretende 

alcançar, mexer nisso coloca em risco o trabalho seguro e, neste caso, de sucesso, 

realizado na escola. Embora a crítica à avaliação tecnicista ganhe profundidade no 

discurso desse grupo docente, desprender-se dessa lógica acaba sendo, para a grande 

maioria, uma mudança só possível por meio de uma ação formativa almejada pela 
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instituição. Isso porque práticas ditas dialógicas, críticas ou formativas mascaram a real 

intenção da avaliação local, que é fazer o aluno aprender conteúdos que lhes são 

impostos e, além disso, aprender da mesma maneira, a escolhida pelo professor como a 

mais produtiva. 

 

[...] actualmente, diz-se e faz-se muita coisa em nome da avaliação, 
tendo, na maior parte dos casos, pouco a ver com as práticas da 
avaliação em sentido restrito. Porque, efetivamente, poder falar da 
avaliação em relação a uma acção de formação é decerto uma 
função social de valorização desta acção: pode parecer mais 
necessário falar de avaliação do que fazê-la efetivamente; daí que 
não seja surpreendente o grande fosso que existe entre a riqueza 
do discurso sobre a avaliação e a precariedade das práticas. 
(BARBIER, 1985, p.7) 

 

Conforme nos revelam as imagens acima, a avaliação da aprendizagem, no 

interior deste ambiente, continua apresentando-se como um dos mais eficazes 

instrumentos de controle educacional. Controle que está na “mão” do professor, 

presente nas notas, nas provas, nos planejamentos, na escolha de conteúdos, objetivos, 

estratégias e procedimentos. A lógica apresentada nos depoimentos e nas imagens 

ratificam: o professor é o protagonista no processo avaliativo da instituição. Professor 

que é reflexo do planejamento cumprido, da excelência acadêmica alcançada, da 

elaboração de uma documentação que garanta a manutenção desse paradigma 

objetivista ou tecnicista. E o aluno, no real sentido da construção, aprende o quê com 

isso? 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

O valor da avaliação não está no instrumento em si, mas no uso 
que se faz dele. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002) 

 

Instrumentos de avaliação ou instrumentos de coleta de dados para a avaliação é 

a reflexão que Luckesi (2011) nos propõe. 

 

Desse modo, reservaríamos a expressão instrumentos de avaliação 
para designar os atos metodológicos da prática da avaliação, e a 
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expressão instrumentos de coleta de dados para a avaliação para 
designar o que efetivamente eles fazem: “coletar dados”, como 
ponto de partida do ato de avaliar. (p.300 – destaque do autor) 

 

Mantivemos a opção pelo uso da expressão instrumentos de avaliação para 

apresentar esta nova etapa de análise de dados trazidos pelas professoras, pois 

consideramos que os recursos metodológicos da avaliação são amplos e não implicam 

somente na coleta de dados. Esse recolhimento deve ser mobilizador de reflexão sobre o 

que foi levantado, com simultâneas e consequentes intervenções. 

 Sendo assim, nova categoria se organiza, a partir de outras perguntas trazidas 

nas entrevistas:  

  - Foi pedido que você escolhesse uma prova/exame de um aluno para conversarmos 

sobre ela. Quais foram seus critérios para escolher este aluno ou esta prova? (Conversa sobre 

a prova) 

  - Qual o uso que você faz das provas/exames depois de corrigidos?  

  

Hadji (1994, p.147) coloca que qualquer que seja nossa concepção de avaliação e 

qualquer que seja a sua função principal, devemos, para poder avaliar, considerar um 

certo número de dispositivos. Dispositivo como o conjunto das modalidades previstas de 

levantamento e tratamento da informação.  

 

A construção de um dispositivo pertinente é um trabalho que 
ultrapassa largamente a simples preparação “técnica” de 
procedimentos. É preciso não somente dispor de uma panóplia de 
instrumentos e de utensílios suficientemente ricos, mas ainda 
possuir o saber-fazer que permita utilizar o instrumento certo, no 
momento certo, para realizar a intenção da melhor forma, quer 
dizer, produzir informações úteis para conhecer, julgar ou 
interpretar; para regular a acção ou preparar decisões; para nós 
podermos pronunciar sobre a realidade “julgada” e fazer o ponto 
da situação de forma eficaz. (p.159) 

 

Uma vez posta a ideia de que o dispositivo pertinente é o que converge na 

direção da intenção: avaliar em função de quê? - cabe apresentar os instrumentos como 

utensílios que facilitam a práxis ou agir sobre ela.  Em consonância com uma avaliação de 

regularidade contínua e processual, as professoras colaboradoras levantam como 
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essencial a diversidade de instrumentos que compõem esta ação, a fim de verificar 

desempenhos. 

 

“Eu acho que o desafio é ter outros instrumentos, então é caderno, lição de 
casa, uma apresentação, no caso de linguagem, na expressão verbal, no 
jogo [...]. Tem o momento de atividades de grupo, atividades individuais, 
atividades escritas.” (Professora 2)  

“Hoje em dia não são só provas. Hoje as provas têm um peso, mas toda 
construção da criança na escola também tem um peso grande na 
composição final.” (Professora 8) 

 

Hadji (1994, p.162) reforça que os instrumentos podem servir para a avaliação, 

seja para produzir observações, seja para analisar e interpretar, seja para comunicar o 

juízo formulado. Luckesi (2011) complementa que tanto o ato de examinar, quanto o de 

avaliar necessitam deles. Assim, infere-se que os instrumentos formalizam a recolha de 

dados, comprovando de modo objetivo a trajetória do aluno, independente do paradigma 

avaliativo em questão.  

 

Os atos de examinar e avaliar distinguem-se pelas concepções 
pedagógicas às quais estão vinculados e pelos seus conceitos e não 
pelos recursos técnicos de coleta de dados utilizados. Falando em 
termos gerais, os dados coletados por meio de instrumentos – 
contando que sejam elaborados segundo regras metodológicas 
científicas – podem ser os mesmos, entretanto a avaliação os 
utilizará diagnosticamente e os exames classificatoriamente. 
(p.297) 

 

Para realizar a prática avaliativa, os professores necessitam de dados da 

realidade. Nesse sentido, os instrumentos são os recursos usados para captar 

informações sobre o desempenho do aluno, ampliando a capacidade de observação da 

ação discente. Em outras palavras, eles cumprem a finalidade de enquadrar a intuição e a 

percepção do professor derivada de uma observação, por vezes, informal ou espontânea. 

A vantagem formativa não está na escolha do instrumento, mas sim, no uso que 

se faz dele, na utilização das informações produzidas por meio dele. O que é formativo é 

a decisão de pôr a avaliação a serviço de uma progressão do aluno e de procurar todos os 

meios suscetíveis de agir nesse sentido. 



73 

 

 

 
 

 

Hadji (1994, p.162) divide os instrumentos em três grandes grupos. Ao expor esta 

divisão, apresentamos, respectivamente, os depoimentos das professoras sobre os 

recursos utilizados por elas e que buscam ser úteis para o exercício da prática avaliativa 

desta escola, cujo entrelaçamento ao referencial teórico será exposto ao final. 

O primeiro grupo engloba os instrumentos ou meios de recolha de informação, 

aqueles que produzem informação para a avaliação.  

Iniciamos com a observação direta que traz dados sobre o comportamento 

externo do aluno, mas não revela o que está acontecendo internamente em cada um 

deles. Como único instrumento, acaba insuficiente. 

 

“Se eles não aprenderam a fazer subtrações, é papel do professor retomar 
e reelaborar, dar outra atividade e não repetir a mesma, dar outro 
instrumento de avaliação, que nem sempre é o papel. Poderia ser uma lição 
de casa.” (Professora 2)  

“Na verdade avalio muito pela observação e pelo trabalho que a gente 
realiza todo dia na sala de aula.” (Professora 7) 

 

Junto à observação, incluem-se as listas de verificação: anotações, relatórios, 

tabelas, gráficos etc., que registram informações individuais dos alunos ou do grupo. Por 

ser um instrumento objetivo, as listas favorecem ações praticamente imediatas, a partir 

do que foi pontuado. Nos casos apresentados pelas professoras, as listas acabam por 

fazer referência aos processos de aprendizagem de conteúdos. 

 

“Se ele está somando, se ele está multiplicando, se ele está adicionando, se 
ele está lendo direito, se não está lendo e aí a gente faz uma tabela.” 
(Professora 5) 

“Eu uso relatório para poder intervir na sala de aula. O Fulano está 
trocando o M com N, olha, presta atenção, toma cuidado.” (Professora 7) 

“Dependendo do exercício, se a maioria errou eu faço em grupo. Além do 
mesmo exercício, eu faço outros.” (Professora 8)  

 

Instrumentos de trabalho ou de ajuda ao trabalho do aprendente fazem parte do 

segundo grupo de instrumentos, que apresenta os que ajudam os alunos a ver melhor o 

que se espera deles e que colaboram para sua progressão. 
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Autoavaliação aparece como representante desse grupo. É o processo cognitivo 

pelo qual um indivíduo faz um julgamento voluntário e consciente por si e para si mesmo, 

com o objetivo de conhecer-se melhor, de regular sua ação, de aperfeiçoar-se e 

desenvolver-se cognitivamente. (RÉGNIER, 2002) 

 

“As autoavaliações são bem variáveis. Então, em um momento vai ser de 
escrita, outro momento vai ser com xizinho, outro momento ele vai pintar, 
usar cor. Então, atingiu os objetivos: é verde. Atingiu parcialmente, que eu 
digo que é o mais humilde, amarelo. Não atingiu: vermelho.” (Professora 2) 

“Nós fazemos muitas autoavaliações, estabelecendo metas com os alunos 
e em cima das dificuldades e do que eles precisam alcançar.” (Professora 3)  

“Autoavaliação eu acho que é o momento que eles param para pensar. A 
gente começa com coisas que eles fazem e que eles não fazem.” 
(Professora 7) 

“Eu acho que a questão da autocorreção é algo que a gente tem que 
propor para as crianças cada vez mais cedo. Eles têm que ter esse hábito 
porque o registro é deles, né? E a responsabilidade daquilo estar correto é 
deles também.” (Professora 8) 

“Eu dava atividades extras, eu pedia para fazer em casa mesmo. A partir 
das atividades de casa que eu dou, eu comecei a fazer a autoavaliação com 
as atividades avaliadas.” (Professora 9) 

 

Processo integrado ao percurso autoavaliativo, a autocorreção aparece como 

conduta conscientemente adotada pelo indivíduo, que, distante da tutela do professor, 

busca meios explícitos em retificar por si mesmo um resultado, um raciocínio produzido, 

e também melhorar ou reforçar conhecimentos. (RÉGNIER, 2002) 

 

“No caderno eles não apagam e corrigem, eles passam um traço e fazem ao 
lado. Eles estão sempre comparando o erro e o acerto.” (Professora 1) 

“A gente vai trabalhando o que o aluno errou, aí o aluno vai na lousa, 
coloca a forma de pensar dele para o outro refletir sobre. A forma que você 
tem nem sempre é a minha.” (Professora 6) 

“Quando eu devolvo a atividade, nós discutimos no grupo, aí eu vou 
questão por questão, quais as habilidades que eles deveriam desenvolver 
para responder aquela questão.” (Professora 8) 

“Eles têm muito mais vontade de corrigir os próprios erros e a 
autocorreção funciona como uma fixação do que foi dado. A gente revê 



75 

 

 

 
 

 

tudo de novo, mostra novamente para eles o que eles aprenderam e se 
houve algum erro, consertar.” (Professora 10) 

 

Outro processo autorregulador: os critérios de realização e critérios de sucesso, 

possibilitam aos alunos apropriarem-se das normas de produção e de juízo dos produtos 

escolares, que lhes servirão de guia para sua própria atividade. (HADJI, 1994, p.170) 

As professoras ouvidas valorizam a iniciativa de avaliar o desenvolvimento e o 

aprendizado de aspectos comportamentais ou atitudinais. Esta ação acabou formalizada 

e mensurada, instrumento reconhecido como “postura de estudante”. 

 

“Eu não preciso dar 30 problemas de matemática, nem 30 produções, mas 
se eu escrever a mesma proposta e aprimorar cada vez mais, eu estou 
tendo crescimento. Invés de ter tantos problemas, ter mais essa coisa do 
coletivo, da estratégia de pensamentos, mais troca, eu também vou ter 
bons resultados.” (Professora 2) 

“Tiveram outros momentos que vieram compor também essa nota. Porque 
ela tem a postura de estudante que ela se saiu bem.” (Professora 4) 

“A composição final da nota é: avaliação contínua 40%, a prova bimestral 
40% e 20% da postura de estudante.” (Professora 5)  

“Quando é em sala de aula tem a discussão, enquanto eles estão fazendo. 
Tem os registros que, às vezes, são coletivos, mas que também dão pistas 
do que eles aprenderam ou não.” (Professora 8) 

“Inclusive, eles têm nota de postura de estudante, eu passo para eles tudo 
o que eu avalio. Relação com material, relacionamento com os amigos.” 
(Professora 9) 

 

A realização de exercícios, provas, testes, deveres de casa ou de classe etc. 

acontecem continuamente e em momentos instituídos no calendário escolar. São 

instrumentos pertencentes à categoria de aplicação de instrumentos formais. Pacheco 

(1999, p.72) reforça que a “lógica da quantificação não só se impôs na prática de 

avaliação dos professores como também se transformou no estandarte fundamental de 

comunicação com o exterior”. 

 

“Tem a semana de prova, bacana. Temos nota precisa, ok. Tem muita 
prova no papel, ok. Eu tenho investido muito em quê? Em autoavaliações e 
paradas.” (Professora 2) 
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“Eu faço as minhas observações, inclusive eu tenho um caderno que eu 
coloquei uns marcadores, então eu tenho as informações dos alunos, o que 
eles precisam. A partir daí tem as avaliações mensais e as bimestrais. Nas 
mensais, quando eu percebo o erro da maioria da sala, significa que eu 
preciso retomar.” (Professora 8) 

“Aqui no colégio eu sinto que as avaliações bimestrais são como se fosse 
uma classificação. Tanto é que eles até aumentaram o tempo do processo. 
O tempo das atividades avaliadas e da postura de estudante é mais forte: é 
60%. Então, então eu penso que é para classificar, para ter a nota e colocar 
depois a média no boletim.” (Professora 9) 

 

Ao final de cada bimestre, o aluno que não obteve a nota mínima estipulada pela 

escola é convocado a estudar as matérias que lhe foram de difícil entendimento ou que, 

supostamente, não teve condições de aprender no mesmo tempo e da mesma forma que 

os demais colegas de seu grupo. A esse momento de estudo específico dá-se o nome de 

recuperação. 

 

“Tem que vir com média seis. Não atingiu seis, vai ficar para recuperação 
[...] No dia marcado a classe fica um minutinho com a auxiliar, a criança de 
recuperação tira todas dúvidas e aí você marca outro dia e ela vai fazer a 
avaliação.” (Professora 1) 

“A recuperação aqui, a estrutura, não é para recuperar, é na verdade 
repetir outra prova. A recuperação, na verdade, é durante a aula.” 
(Professora 2) 

“Depois que eu dei a recuperação eu pensei: será que dessa forma, com 
esse conteúdo, com essa abordagem eu consegui atingir ele?”     
(Professora 6) 

“Eu dei uma nova atividade para ela, claro que não valia mais nada e fiz no 
individual. Ela foi melhor nessa daqui e na de recuperação também. Lógico 
que não foi um 10, mas ela conseguiu passar na recuperação.”     
(Professora 9) 

 

O último grupo apontado por Hadji (1994) apresenta os instrumentos de 

comunicação social dos resultados da avaliação, cuja função é a de exprimir e transcrever 

os resultados, a fim de dar ao aluno informações para que possa fazer uso delas na 

autorregulação de suas aprendizagens. 
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“Eu comecei a registrar e gostei. É sempre o mesmo quatro que ela erra? Se 
esse erro foi constante, aí eu chamo o aluno: o que está acontecendo? Aí a 
gente vai lá e retoma.” (Professora 5)  

“A problematização sempre aparece num determinado momento. Primeiro 
cada um pensa sobre aquilo, depois a gente socializa e tira algum indício 
daquilo.” (Professora 6) 

“A gente faz a construção coletiva, o painel da solução [...] É um momento 
de comunicação na sala de aula [...] Os alunos querem vir à lousa, aí eles 
escrevem [...] Eu procuro achar aqueles que têm soluções diferentes, que é 
para problematizar mesmo. Tem três problemas, eu pego um de cada 
jeito.” (Professora 7) 

“É da minha prática informar para as crianças tudo o que a gente está 
fazendo. Então, olha, essa atividade é para eu avaliar o que vocês sabem; 
essa atividade é para pensarmos no que trabalhamos até agora.” 
(Professora 8) 

 

A leitura de dados da avaliação, por meio da correção de provas ou exames é um 

dos instrumentos desse grupo. Além de atribuir notas, o professor precisa usar resultados 

obtidos pelos alunos para identificar os aspectos não bem assimilados, o que lhes 

permitirá um retorno a esses itens para reforçar a aprendizagem. 

 

“Eu costumo fazer tabulamento de erros. Depois, eu levanto gráficos pra 
ver qual a quantidade maior de tipo de erros [...] Na verdade, a avaliação 
dá pistas para o professor.” (Professora 2) 

“Tudo passa pelo gráfico, a gente tabula, a gente chama.” (Professora 5) 

“Eu também vou fazer um levantamento de que questões eles erraram 
mais. Matemática? Aí a gente trabalha no caderno onde apareceram os 
maiores índices de erro.” (Professora 6) 

“Eu sempre corrigi por questão, porque você consegue ter o panorama das 
questões. Aí quando todas as questões estão corrigidas eu vou voltando 
para pontuar e dar nota. Eu acho também que é mais justo, porque em 
determinadas situações você sabe o nome da criança e por mais que você 
não queira, você já tem um olhar contaminado.” (Professora 8) 

 

Quando os professores agem como corretores que explicam e 
comunicam razoavelmente, são fonte de aprendizagem mediante 
a informação compreensível e argumentada que devem fornecer 
nessa tarefa. Também aprende quem trabalha com eles e aos que 
ensinam, sobre e a partir dos acertos e dos erros, das dúvidas e das 
certezas, das opiniões e dos argumentos, dos saberes e das 



78 

 

 

 
 

 

ignorâncias, das atitudes e das capacidades. [...] A própria correção 
torna-se texto de aprendizagem. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p.83) 

 

Conforme observamos acima, a partir do trabalho cotidiano nas salas de aula, as 

professoras coletam diversas informações em relação aos seus alunos e as organizam em 

registros estruturados. Independente da formalidade ou informalidade dos dados 

recolhidos, a docente apoia-se nesses referentes concretos e explícitos para clarificar 

informações que lhe ajudam a montar um cenário do desempenho do ambiente da classe 

e que a leve à consequente tomada de decisão, com vistas ora a constatar e escalonar o 

rendimento, ora a promover aprendizagens.  

 

Como já dissemos, existe alguma coisa em comum entre um 
avaliador e um terapeuta: ambos procuram não saber por saber, 
mas saber para permitir a seu interlocutor ser melhor, pensar 
melhor, agir melhor... (BARLOW, 2006, p.140) 

 

Os processos que fazem parte desta coleta de dados são integrantes de uma 

cultura escolar, estruturada pela ordem e hierarquização de tarefas e funções. Numa 

sintonia docente, observamos uma ação conjeturada, organizada e planejada no uso dos 

instrumentos avaliativos. Professoras “trabalhadeiras” ou “tarefeiras” não medem 

esforços, mapeando o grupo e planejando ações para que todos caminhem rumo aos 

objetivos traçados. Vê-se o uso da observação por meio de registros sistemáticos que 

levam a intervenções individuais ou coletivas. Do mesmo modo, a montagem de tabelas e 

gráficos possibilita a reflexão acerca de como fazer a turma aprender conteúdos, a fim de 

que todos alcancem parâmetros similares e institucionalmente fixados. A aplicação de 

avaliações contínuas que oferece ao aluno oportunidades de revelar o que ele sabe, ao 

longo do percurso, tira da intitulada “avaliação bimestral” a representação de único 

documento a determinar o desempenho no período. Considerar a “postura de 

estudante” como um elemento que colabora na montagem dessa nota final também 

passa a impressão de que há lugar para o aluno despontar nesse processo. Nossa 

reflexão caminha, assim, para o lugar que o aluno deve ocupar nesta trajetória. 

De modo quase unânime, a construção da autonomia é colocada como uma das 

maiores finalidades do processo educativo. Entretanto, apesar do discurso pedagógico 

defender a importância de uma ação independente em vários âmbitos, a discordância 
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permanece quanto aos meios para desenvolvê-la no aluno. O que sabemos é que a 

autonomia pode ser construída mediante a experiência prática desse aluno em sala de 

aula. Oferecer desafios para que ele, conforme os recursos que dispõe, dirija por si 

mesmo suas ações, propicia o desenvolvimento dessa condição. 

 

A maioria dos professores está acostumada a dar informação e a 
fazer perguntas. Nós precisamos dar às crianças um tempo “de 
espera”. Em vez de dizer às crianças o que fazer, precisamos reagir 
sensível e inteligentemente ao que ela nos conta. (PINTO, 2000, 
p.15) 

 

Quando o educador abre oportunidades para os alunos tomarem decisões, eles 

vão-se tornando mais atuantes, críticos, questionadores e responsáveis, inclusive pelo 

controle de seus próprios processos de aprendizagem. 

Autoavaliação e autocorreção são bons exemplos de movimentos a favor da tão 

almejada autonomia, pois privilegiam a regulação da ação da aprendizagem, contando 

com os esforços do próprio aluno. O prefixo “auto” confirma: “por si próprio”, “de si 

mesmo”, assegurando que o valor da ação está na certeza de que ninguém pode fazer 

pelo outro, mas a verdadeira construção reside no fazer por si.  

 

É esta percepção do homem e da mulher como seres 
"programados, mas para aprender" e, portanto, para ensinar, para 
conhecer, para intervir, que me faz entender a prática educativa 
como um exercício constante em favor da produção e do 
desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos. 
(FREIRE, 1996, p.92) 

 

Contudo, a carência da conscientização da participação do aluno em seu 

dinâmico processo de aprendizagem, tornando-o agente, sujeito desta situação, acaba 

dando lugar à percepção de que os instrumentos avaliativos citados são de prática 

obrigatória, realizados para atender ao desejo do professor, sem o compromisso e o 

envolvimento do verdadeiro autor, o aprendiz, elemento central de tais ações.  

 

É por isso que a regulação operada pelo professor não é senão um 
“estepe”, que só deve intervir “quando os mecanismos da auto-
regulação do aluno estão bloqueados” [...] Por meio da auto-
avaliação, é visado exatamente o desenvolvimento das atividades 
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de tipo cognitivo, como forma de uma melhoria da regulação das 
aprendizagens, pelo aumento do autocontrole e da diminuição da 
regulação externa do professor. (HADJI, 2001, p.103) 

 

A partir dos depoimentos das professoras, vemos a autorregulação ceder lugar à 

regulação externa, caindo por terra o basilar pressuposto de Hadji (2001, p.68): a 

autoavaliação como peça mestra de todo o dispositivo pedagógico. 

 

A avaliação formativa deverá levar o aluno a explicitar, cada vez 
mais, a sua trajectória e a interiorizar os critérios que lhe permitam 
identificar, por si próprio, os aspectos positivos e as falhas do seu 
percurso ou das coisas que vai produzindo. (ABRECHT, 1994, p.19) 

 

A instrumentalização das professoras não figura ser uma exigência 

administrativa. A crença de que elas estão fazendo o melhor pelos seus alunos nos parece 

real. A grande questão é: o que meu aluno faz hoje com minha ajuda e o que fará amanhã, 

autonomamente, sem necessariamente corresponder a uma previsão padronizada de 

resultados, de desempenhos?  

Sabemos que não se aprende somente aquilo que a escola se propõe a ensinar. É 

fato, porém, que nem sempre se tem tempo ou espaço para lidar com saberes não 

estipulados. Encontrar uma medida possível é o grande desafio. Um agravante para tal 

proposição de mudança é o fato de os alunos continuarem a passar por instrumentos de 

avaliação idênticos, uma vez que seus programas de trabalho nas salas de aula também o 

são. 

 

Um programa de avaliação pedagógica diferenciado obriga, 
também, a que os alunos sejam estimulados a participar no 
processo de avaliação que afere a qualidade dos seus 
desempenhos, aprendendo a auto-avaliar o que realizam e a 
monitorar os seus progressos, as suas dificuldades e os seus 
comportamentos. (COSME, TRINDADE, 2002, p.94) 

 

Embora exista um movimento positivo das professoras a favor da aprendizagem 

dos alunos, mantém-se o sentido anteriormente declarado: a centralização de ações e o 

controle nas iniciativas do docente protagonista, imprimem uma previsibilidade ao 

processo educativo, com pouco espaço ao aluno para articulação de saberes escolares e 

experienciais.  
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Haverá algo mais educativo e libertador do que exercitarmos nossa 
capacidade de avaliar a avaliação, reconhecendo que sua 
complexidade não se encontra na seleção de dados a coletar, mas 
na decisão do olhar interpretativo que será utilizado? (SORDI, 2001, 
p.174) 

 

Textos e imagens confirmam a posição do professor como investigador do 

processo educativo, que diversifica instrumentos avaliativos, que busca aprimoramento 

de seu trabalho técnico. Contudo, independente disso ou melhor, simultâneo a isso, 

mantém mais cabeças de alunos bem cheias, do que bem feitas (COSME, TRINDADE, 

2002, p.48), avaliando o sucesso escolar mais pelos conteúdos do que pelas relações. 

 

 “Eu acho que é a questão da lupa, do olhar, de você ter profundidade no 
olhar e eu poder me ver também.” (Professora 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - The Art Critic. (Rockwell, 1955) 
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 “Eu vejo essa imagem com um olhar atento para o que ele está fazendo. 
Que é o olhar que eu tenho que ter com os meus alunos durante esse 
processo da questão da atividade diária e avaliada.” (Professora 9) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Monsieur Mouchonnet. (Doisneau, 1941) 

 

Reconhecemos que a conquista progressiva do valor de si depende do olhar do 

outro, mas abrir espaço para que os alunos levantem questões que avaliem seu percurso 

escolar e educativo, com vistas a que eles próprios se enxerguem nessa trajetória, com 

certeza, o tornará mais consciente da sua própria aprendizagem, levando-o a implicar-se 

cada vez mais nela. 
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3.3 O SIGNIFICADO DO ERRO NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

O fato é que as escolas leem os testes para avaliá-los e classificá-
los, não para entendê-los. A peneira da “correnteza” detém o 
pedregulho, deixando passar o ouro. (RODARI, 1982, p.124) 

 

Nosso desejo é ter uma escola que mantenha o compromisso de acolher todas as 

crianças. Mas ainda há muito a realizar... Romper com a lógica da homogeneidade parece 

ser um caminho, uma vez que os alunos, independente da quantidade deles, acabam 

reunidos sob os mesmos espaços e pressupostos: aprendem conteúdos idênticos, em 

tempos estipulados, de forma semelhante, com o objetivo de alcançar resultados 

análogos.  

Embora se confirme o reconhecimento de que todos são (somos) diferentes, a 

monótona prática acadêmica repete, ano a ano, dia a dia, que ainda é circunscrito o lugar 

para questionamentos, indagações e respostas criativas ou inusitadas por parte dos 

alunos. Dizemos que queremos formar pessoas que pensam, que participam, que 

argumentam, entretanto elas devem aprender aquilo que traçamos ensinar. Nada aquém, 

além ou desigual! 

Perpetua-se a divisão entre os “que sabem” e os “que não sabem”. A 

organização dos espaços educativos reproduz a dicotomia entre ensinar e aprender, 

seleção ou igualdade, conhecimentos ou alunos, autoridade ou liberdade em lugar da 

busca de união desses gestos, a fim de que se transformem em um só (NÓVOA, 2002, 

p.9).  

Ao investigar o significado atribuído ao erro, buscamos cogitar se há espaço para 

vivenciarmos uma outra lógica, que imprima mais singularidade aos processos de 

aprendizagem. Em síntese, queremos pesquisar se há oportunidades para lidar, mesmo 

de forma discreta, com as diferenças na escola.  

 

A gestão do erro não é, pois, um assunto fácil. O principal 
problema é dispor-se de um modelo de funcionamento pertinente 
do sujeito que aprende, e a primeira necessidade é a de multiplicar 
e diversificar as informações que devem servir para a avaliação; 
porque só se poderá identificar, recolher e, por conseguinte, 
comunicar informações úteis, na medida em que se disponha da 
chaves que as tornem inteligíveis. (HADJI, 1994, p.124) 
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Delimitar a noção de erro em um espaço epistemológico, leva-nos a abordá-lo a 

partir de um determinado foco. Para a filosofia, o erro é um julgamento falso e um estado 

subjetivo da mente que consiste na ilusão da verdade. (TORRE, 2007, p.40) 

Mas, desde Aristóteles até os nossos dias, o erro, em sentido lato, foi utilizado 

por diferentes filósofos como procedimento ligado à aquisição do conhecimento e tem 

por isso mesmo um sentido epistemológico. Isso é, ao dar significado ao erro, adotamos 

uma posição sobre a origem do conhecimento. 

Ao se constatar que não se aprende apenas pela observação do que acontece à 

nossa volta, visão passiva de aprendizagem, como habitualmente se afirmava, mas 

essencialmente pela construção e pela experimentação em função de estruturas pessoais 

do sujeito, o erro pode ser visto a partir de um estatuto construtivo. 

 

Podemos definir a “construtividade do erro” como a tomada de 
consciência e a utilização das contradições, dos absurdos e dos 
erros, com o objetivo de facilitar a compreensão da realidade, 
melhorá-la ou resolvê-la. (TORRE, 2007, p.44) 

 

Ao encarar o erro como uma forma de apresentação de uma resposta, nem 

sempre previsível, e que revela um pensar característico de um momento de construção 

do conhecimento, encontramos nos pressupostos de Vygotsky (1991) os referenciais 

teóricos que buscamos. O erro pode ganhar significado quando o aprendiz, na zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), desenvolve tentativas de aprender algo que até então 

não consegue fazer sozinho, mas com o apoio de outro, passando de um saber mais 

simples para outro mais complexo. 

A análise do erro representa, assim, um processo que é visto sob nova 

perspectiva, pois é fonte de aprendizagem de estratégias cognitivas que se dão a partir 

de interações e de trocas de saberes. Esse novo paradigma substitui o conceito de 

aprendizagem como formação de hábitos, pelo da formulação de hipóteses sobre aquilo 

que nos rodeia.  

A avaliação, inspirada pelo conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) 

marca a possibilidade de uma prática comprometida com a pluralidade, com o respeito às 

diferenças, com a construção coletiva. (ESTEBAN, 2006, p.168) 
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Podemos ter, enquanto professores, a pretensão de que ensinamos a maioria, 

mas o que temos feito para tirar do isolamento alguns alunos que não caminham no 

mesmo ritmo ou sob as mesmas hipóteses, mas que também estão em processo de 

construção? 

 

Descobrimos que o desenvolvimento intelectual, muito ao invés de 
seguir o modelo atomista de Thorndike, não se encontra 
compartimentado segundo os temas do ensino. A sua evolução é 
muito mais unitária, e as diferentes matérias escolares influenciam-
se mutuamente ao impulsionarem o seu desenvolvimento. Embora 
o processo de ensino siga a sua própria ordem lógica, desperta e 
orienta no cérebro da criança um sistema de processos que se 
encontra oculto à observação direta e que segue as suas próprias 
leis de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1991, p.87) 

 

Descrita a intenção da investigação sobre o erro, iniciamos a análise das 

informações coletadas nas entrevistas, a partir das seguintes perguntas feitas às 

professoras: 

  - O que acontece quando o aluno erra? 

  - O que o erro dos alunos significa para você? O que eles revelam? 

  - Há espaço na rotina para você trabalhar o erro dos alunos? Como isso acontece? 

 

Na linguagem habitual, nos referimos, muitas vezes, ao efeito destrutivo do erro. 

A associação entre erro e fracasso é praticamente automática, pois no senso comum, 

aquele que erra é o que não sabe. Inclusive, o próprio dicionário (HOUAISS, 2001) aponta 

erro como “desvio do caminho considerado correto, bom, apropriado; juízo ou 

julgamento em desacordo com a realidade observada; engano”. Desta forma, 

inicialmente, atribui-se ao erro uma vertente negativa, algo a ser evitado, de que se tem 

receio, temor.  

 

“A criança, o aluno, quando fala em errar é uma coisa que assusta.” 
(Professora 2) 

“Erro, em alguns momentos, parece que a gente não ensinou direito.” 
(Professora 5) 
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“Porque o pai diz: você não pode errar, porque errar dói e você tem que 
arcar com um monte de consequências [...] Na crença popular, se você 
errou, você não é bom.” (Professora 7) 

“O que eu percebo é que muitas vezes eles têm medo de ter erros [...] A 
criança se sente excluída, ela não se manifesta, ela tem vergonha de 
apresentar o erro [...] Medo de se expor, de não ser aceito por estar errado 
[...] Para mim, o erro, muitas vezes, é uma falha na aprendizagem.” 
(Professora 10) 

 

O impacto da representação negativa que o conceito de erro traz consigo 

permeia a comunidade escolar. Basta pensarmos na seguinte situação: que pai, por 

exemplo, vê o erro cometido por seu filho e consegue não o advertir quanto às 

consequências? Mesmo que a intenção seja a busca por um comportamento mais 

adequado em outras situações da vida, errar implica em uma advertência, uma sansão, 

uma reparação de uma ação considerada inadequada, que precisa ser corrigida, ajustada 

ou até mesmo evitada. Um princípio básico é que para evitar errar novamente, 

precisamos tirar proveito dos nossos próprios. 

 

Realmente, na vida diária nos deparamos com uma infinidade de 
efeitos negativos derivados de falhas ou de erros, mas estes se 
caracterizam por sua irreversibilidade. (TORRE, 2007, p.13) 

 

É fato que há erros irreversíveis que levam à destruição. Entretanto, há outros 

tipos de erros em que podemos enxergar algo de positivo. Neste sentido, Popper 

intervém (apud CARVALHO, 1997, p.13): “Ninguém está isento de cometer enganos: a 

grande coisa é aprender com eles.” 

 

Quantas vezes tratamos de animar alguém que teve algum efeito 
negativo em sua vida com expressões como: “olha pelo lado bom”, 
“há males que vêm para bem”, “tudo tem solução, exceto a 
morte”, “tente ver pelo outro lado”, “trate de tirar algum proveito 
da situação” etc. Todas essas expressões são tradução de um 
espírito otimista e construtivo que leva a considerar o copo meio 
cheio quando está pela metade, em vez de considerar que está 
meio vazio. Os fatos são interpretados conforme o modo como 
nos afetam, de maneira que o que é negativo para uns pode ser 
interpretado positivamente por outros. (TORRE, 2007, p.18) 
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Se todos erramos e isso não pode ser mudado, o que pode ser revisto é a forma 

com que encaramos o erro. Isso atribui-lhe um novo sentido, aliás, o estatuto que nos 

interessa nesta pesquisa.  

 

O interacionismo questiona, na escola, procedimentos de avaliação 
que se pautam na visão tradicional de “erro”. Na verdade, as 
“soluções erradas” são ricas de informações para o professor: 
através delas é possível perceber a forma pela qual a criança pensa, 
suas hipóteses sobre um determinado assunto, sua maneira de 
operar cognitivamente os significados que atribui a um tema ou 
acontecimento. Se a cada estágio de desenvolvimento essa forma 
de pensar sofre transformações drásticas, como definir o que é 
“erro”? O interacionismo mostrou que mais produtivo do que se 
ater meramente ao resultado da aprendizagem, é investigar o seu 
processo. (DAVIS, 2010, p.117) 

 

Pensemos no que acontece hoje: a escola é o espaço, por excelência, onde se 

promove a aprendizagem sistematizada. O professor, o agente institucional designado 

para cumprir essa tarefa. Sendo assim, ele se vê como responsável pelo desenvolvimento 

do aluno. Boa parte desse trabalho consiste em apontar caminhos ou procedimentos que 

ele considera os mais adequados para alcançar determinados objetivos.  

As escolhas didáticas não são aleatórias, são intencionais e considerar a 

concepção do professor de como o aluno aprende o levará a seguir um determinado 

caminho didático-pedagógico. 

 

“Os exercícios são refeitos no caderno [...] A gente chama, mostra o erro 
para ela, se ela recuperou [...] A gente tem feito e tem dado um bom 
resultado, de você voltar junto com a criança e mostrar o erro.” 
(Professora 1) 

“[...] Nós fazemos muitas autoavaliações, estabelecendo metas com os 
alunos, em cima das dificuldades e do que eles precisam alcançar.” 
(Professora 3)  

“Muitas vezes eu estou corrigindo cadernos. Eles estão errando isso daqui, 
no outro dia eu já marco alguns itens que eu acho importante, eu já chamo 
no coletivo e a gente faz toda aquela reflexão de novo, o que vocês acham, 
o que vocês veem ou quando eu vejo que tem várias crianças cometendo o 
mesmo erro, a gente reconstrói tudo, vamos relembrar.” (Professora 4) 



88 

 

 

 
 

 

“Os erros são os mesmos? São constantes? A gente chama e para cada 
aluno é feita essa correção individualmente [...] Se o erro persistir é a 
mesma coisa. Senta-se e explica-se de novo.” (Professora 5) 

“Pense em tal atividade, retome tal conteúdo. Uso as marcações para que 
eles possam olhar, ver o que está errado e tenham onde buscar uma 
referência.” (Professora 8) 

“Eles discutem sobre o errado, mas copiam a resolução certa.”   
(Professora 9) 

 

O que observamos na maioria dos depoimentos é que errar implica em correção. 

Parece que a lógica presente é: “se errar é humano, corrigir é educativo” e as 

intervenções que os docentes oferecem às crianças têm este fim: transmitir-lhes as 

informações que podem levá-los a alcançar os objetivos esperados. Evidencia-se um 

espaço insignificante de reflexão sobre o erro, em prol do favorecimento da visibilidade 

deles. A tarefa corretiva transforma-se na exposição de um modelo convencional de 

resolução, mais direcionada para a constatação do que os alunos não sabem. 

Ao aprendiz, cabe substituir, sem a devida reflexão, os erros pelas formas 

corretas apresentadas pelo professor, que lhes mostra o que fazer para alcançar a 

resposta prevista. A forma de avaliação permanece centrada no produto, na precisão do 

retorno planejado. Essas percepções marcam um ensino centrado nos procedimentos 

individualizantes, na transmissão do conhecimento, no professor como centro do 

processo, pois é ele quem sinaliza a resposta que levará o aprendiz ao caminho para 

atingir às expectativas. 

Em outras palavras, em grande parte das vezes, os erros não são aproveitados 

para entender os processos. O erro é percebido como algo que precisa ser retificado, 

eliminado, uma vez que as professoras já apontaram aos alunos o que se espera de cada 

trabalho.  

Cabe aos aprendizes, então, seguir o que lhes foi proposto: fazer a correção uma, 

duas, quantas vezes forem necessárias, esforçando-se para chegar aonde propõe o 

planejamento da série. 

Aquino (1997, p.91) exemplifica o que queremos dizer: 

   

Deu-se que certa vez, numa escola qualquer, transcorria uma aula 
normalmente. Após a professora ter atingido sua explanação do 
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ponto previsto para aquele dia, um dos alunos a interrompe: 
“Professora, eu não entendi!” A professora explica o ponto de 
novo. O aluno reafirma: “Professora, eu não entendi!” A 
professora, preocupada com o cumprimento do programa, explica 
pela derradeira vez. O aluno retruca ao final: “Eu não disse que não 
ouvi, eu disse que não entendi”. 

 

Diagnosticar e corrigir os erros não é suficiente para a melhoria do ensino. Para 

que essa estratégia se constitua uma situação de aprendizagem, é necessário que a 

resposta inicial do aluno à pergunta formulada não seja a que desejamos ensinar-lhes, 

pois, se para responder fosse imperativo possuir conhecimento, não se trataria de uma 

situação de aprendizagem.  

 

Ao devolver o problema, o professor deverá propor a situação de 
tal modo que o aluno a entenda como uma necessidade 
independente da vontade do professor. Se o professor ocupar o 
lugar do aluno, antecipando respostas, acaba conduzindo os 
alunos a fazer “do jeito que o professor espera”. (PINTO, 2000, 
p.60) 

 

Em outras palavras, se o aluno deu a resposta à maneira antecipada, isso quer 

dizer que ele não precisa aprender o conteúdo, ele já sabe. Mais representativo de que 

conseguir fazer sem assistência, é observar o movimento da criança em buscar solucionar 

problemas e realizar tarefas por meio do diálogo, da colaboração, da troca de 

experiências, colocando em movimento vários processos de desenvolvimento. 

O ainda-não-saber como ponte entre o não-saber e o já-saber (GARCIA, 2008, 

p.38) retoma o conceito de zona de desenvolvimento proximal proposto por Vygotsky. 

 

Se uma criança pode fazer tal e tal coisa, independentemente, isso 
significa que as funções para tal e tal coisa já amadureceram nela. 
O que é, então, definido pela zona desenvolvimento proximal, 
determinada através de problemas que a criança não pode resolver 
independentemente, fazendo-o somente com assistência? A zona 
de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 
funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em 
estado embrionário. (VYGOTSKY, 1998, p.9) 

 

Diz o autor que para a criança ser ajudada a alcançar níveis mais complexos de 

desenvolvimento e aprendizagem, precisamos perceber o que ela faz com a ajuda de 
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outra pessoa, para num futuro próximo, poder fazer sozinha revelando, de fato, o que 

aprendeu.  

 

O nível de desenvolvimento real pode ser entendido como 
referente àquelas conquistas que já estão consolidadas na criança, 
aquelas funções ou capacidades que ela já aprendeu e domina, pois 
já consegue utilizar sozinha, sem assistência de alguém mais 
experiente da cultura (pai, mãe, professor, criança mais velha etc.). 
Este nível indica, assim, os processos mentais da criança que já se 
estabeleceram, ciclos de desenvolvimento que já se completaram. 
(REGO, 1995, p.72) 

 

Para chegar nisso, dois momentos compõem o processo de desenvolvimento: 

interpessoal e intrapessoal. No interpessoal, o indivíduo se apoia no outro para se 

apropriar do conhecimento, ou seja, o desenvolvimento estaria relacionado com o que o 

ele pode produzir, a partir da interação com o outro. No momento intrapessoal, o 

indivíduo já teria construído internamente o conhecimento e não mais dependeria do 

outro. Desenvolver-se seria um processo regulado pelo outro para, progressivamente, 

passar para a autorregulação.  

Errar revela, então, uma tentativa do aprendiz adquirir controle sobre 

determinada tarefa. Para chegar, porém, à esperada autonomia (responder conforme 

esperam que eu faça, por exemplo), ele testaria hipóteses, construindo e transformando 

significados, de forma a atuar de modo cada vez mais independente, mostrando quais 

relações estabelece sobre o objeto em questão.  

Consequentemente, para que aprenda mais, é preciso que o aluno tenha mais 

oportunidade de errar, pois só assim mostrará como está pensando e contará com a 

ajuda do professor intervindo em suas suposições com vistas a promover aprendizagens. 

Pinto (2000, p.162) diz que “para a superação do erro é necessária a utilização de 

novas formas de atuar sobre eles”. Na intenção de buscar o confronto entre respostas, 

“problematizando erros”, as professoras propõem uma reflexão coletiva das produções, 

dentre os alunos. 

 

“Teve um erro, eu sempre trago para o coletivo, muitas vezes eu não digo 
quem é, se ele autorizar tudo bem; então, em cima daquele erro, a gente 
faz assim: o que foi, pega uma continha que você esqueceu. Então, eu uso 



91 

 

 

 
 

 

esse erro para gente poder adotar o conhecimento e sempre dentro do 
coletivo.” (Professora 1) 

“É através do erro que podemos avançar, formar melhor nossos alunos, 
traçando um caminho com melhores resultados [...] O erro indica a 
direção... O guiar do educador. Ele oferece uma construção coletiva do 
conhecimento [...] Um espaço para o diálogo, discussão e troca de 
estratégias matemáticas.” (Professora 2) 

“A gente tenta transformar esse erro numa aprendizagem [...] A gente faz 
a construção coletiva, o painel da solução [...] Os alunos querem vir à lousa, 
escrevem, põem na lousa a resposta do problema para socializar também. 
Eu procuro achar aqueles que têm soluções diferentes, que é para 
problematizar mesmo. Têm três problemas, eu pego um de cada jeito.” 
(Professora 7) 

 

Embora seja positiva a iniciativa docente de abrir espaços para apresentar 

soluções de problemas, os diálogos evidenciados parecem nem sempre estar orientados 

para a problematização do erro, mas a perceber, quando isso acontece, os que foram 

cometidos. A reflexão mais aprofundada em torno dos tipos de erros revelados acaba 

empobrecida, pois o que se pratica, simplesmente, é a intenção de compartilhar 

diferenciadas formas de se chegar ao mesmo resultado.  

Outro aspecto observado é que os alunos escolhidos à lousa são os que obtém 

êxito na tarefa. Sendo assim, a intervenção do professor resume-se a acompanhar o 

itinerário já descoberto por eles, ratificando-o ou não. 

Essa suposta autocorreção passa a ideia de um momento democrático, 

entretanto isso não acontece, uma vez que os erros são tratados de forma padronizada, 

uma vez que as discussões concentram-se no acerto. Como não é possível perceber se os 

alunos percebem suas contradições em relação aos modelos evidenciados, não 

afirmamos se foram criadas condições de superação: 

 

Exceto para pesquisadores, a análise dos erros não é um fim em si. 
É um meio oferecido para tornar a avaliação mais informativa e 
imaginar melhor as condições didáticas e/ou pedagógicas 
adequadas para a superação do obstáculo revelado pelo erro. 
(HADJI, 2001, p.101) 

 

Outra estratégia empregada pelas professoras é manter a produção original do 

aluno quando propõem a correção coletiva das tarefas. Elas supõem que, ao comparar os 
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dois registros (o de autoria e o copiado da lousa), o aprendiz se mobilize a fazer um 

confronto autônomo entre ambas as hipóteses, para que, a partir dessa checagem, 

perceba o caminho do acerto. 

 

“No caderno, eles não apagam o erro e corrigem, eles passam um traço e 
fazem ao lado. Então, eles estão sempre comparando o erro e o acerto. 
Então, eles voltam sempre onde estão errando.” (Professora 1) 

“Então, o que a gente pede é: não apague o erro. Deixe o erro ali. Por quê? 
Porque quando ele for estudar, quando ele for perceber, ele vai prestar 
atenção no que ele fez certo.” (Professora 5) 

 

A correção realizada mecanicamente, sem que o aluno identifique as relações 

entre a forma errada e a correta, não gera a necessária movimentação de estruturas 

internas. Embora a ideia da comparação entre as versões seja adequada, seu efeito é 

praticamente nulo, uma vez que as estratégias cognitivas não podem ser ensinadas nem 

aprendidas por meio da constatação de resultados, mas da problematização de processos 

mentais que se dão por meio da interação entre indivíduos.  

Ouvir e agir sobre o que aluno percebeu da comparação entre as duas versões é 

atitude crível para promover avanços. Para que o erro seja “alavanca de aprendizagem”, 

de nada adianta, neste momento, a cópia do modelo certo. Para a estratégia ser efetiva, 

faz-se necessária uma intervenção que mobilize as estruturas internas do aluno envolvido 

naquela questão. 

 

Recentemente, no entanto, psicólogos têm demonstrado que uma 
pessoa só consegue imitar aquilo que está no seu nível de 
desenvolvimento. Por exemplo, se uma criança tem dificuldade 
com um problema de aritmética e o professor o resolve no quadro-
negro, a criança pode captar a solução num instante. Se, no 
entanto, o professor solucionasse o problema usando a 
matemática superior, a criança seria incapaz de compreender a 
solução, não importando quantas vezes a copiasse. (VYGOTSKY, 
1998, p.99) 

 

A quem os professores atribuem os erros? Para as docentes pesquisadas, a falta 

de atenção de alguns alunos pode causar alguns problemas e do mesmo modo, as 

dificuldades de aprendizagem. A maioria dos depoimentos, entretanto, revela que muitos 
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erros vêm da falta de clareza de alguns enunciados, da comunicação equivocada entre os 

personagens da ação educativa e, inclusive, de uma inadequação do processo de ensino-

aprendizagem.  

 

“O erro vai apresentar uma série de coisas. Vou ter que refletir no que está 
acontecendo. Não só nos meus alunos, mas o porquê daquele erro, a forma 
como eu estou dando minha aula, o jeito, o instrumento.” (Professora 1) 

“O erro para mim é um termômetro, eu acho que sempre nós temos que 
nos avaliar [...] Então, numa prova que muitos erraram aquela questão, eu 
tenho que parar para perceber o que aconteceu. Será que foi uma falha na 
colocação, eu não fui tão clara? Será que foi algo que escapou para a 
maioria na hora que eu expliquei ou não?” (Professora 3) 

“O erro mostra o que ele precisa aperfeiçoar, o que eu preciso retomar, o 
que a gente pode estar melhorando, que material que eu posso trazer para 
modificar aquela construção, enfim.” (Professora 4) 

“Quando o erro é do grupo ou de parte dele significa que o instrumento 
não está adequado para aquilo que foi ensinado ou que o que foi ensinado 
eu preciso retomar, porque o grupo ainda não conseguiu construir 
significado ou conhecimento em determinados assuntos. Quando o erro é 
pontual da criança, uma ou duas crianças que erraram, eu acho que aí você 
precisa estar fazendo a pesquisa mais a fundo. Por que errou?”   
(Professora 8) 

“Se é a maioria, se mais de 50% da sala errou, significa que eu tenho que 
mudar a minha estratégia ou eu tenho que retomar, eu revejo meu 
semanário, eu mudo tudo [...] Então, significa, não que eu falhei em alguma 
coisa, mas que de repente a maneira como passei para eles não deu.” 
(Professora 9) 

“Se, por exemplo, de 30 alunos 20 erraram a questão de número 3. Não 
foram eles que erraram, mas o professor que não atingiu esses alunos no 
momento em que ele tinha que desenvolver o conteúdo.” (Professora 11) 

 

Aos professores os méritos e as preocupações dos processos de ensino e de 

aprendizagem. Como condutor responsável pela avaliação, os resultados insatisfatórios 

dizem mais alto que suas causas. Se os alunos não se saíram bem, pois aparentemente 

não atenderam ao propósito da tarefa, qual seria a explicação dos aprendizes que 

poderia transformar o suposto fracasso em sucesso? Que pensamentos tiveram acerca de 

uma questão cuja resposta esperada pela professora não foi apresentada pela maioria? 

Uma questão considerada errada pode ter ou não uma justificativa coerente? 
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Como o controle é do docente, cabe a ele reparar o fato, sem sequer ouvir as 

versões apresentadas, que poderiam, inclusive, fornecer-lhes pistas preciosas acerca de 

como as crianças vêm-se apropriando dos conhecimentos. 

 

Entrar nas causas do erro significa entrar na psicologia de quem 
aprende, já que todo erro comporta um aspecto relacional: isto é, 
um desacordo entre a mente do sujeito e uma determinada regra 
lógica ou convencional. Se não houvesse regras, não haveria erros, 
mas estes tampouco existiriam se a mente humana fosse perfeita. 
(TORRE, 2007, p.135) 

 

Um olhar diferenciado dado ao erro pode ser um ponto de partida para dirigir as 

hipóteses e esforços a outra direção. Temos visto que a intervenção que muitas crianças 

necessitam para completar a tarefa a contento não está na exclusiva orientação externa, 

na instrução passiva e receptiva do saber, no acatar os comandos apontados pela 

professora ou confirmados nos grandes livros didáticos.  

O erro tem um sentido positivo que pode (ou deve) ser incorporado à dinâmica 

pedagógica.  

 

Quando se depara com uma resposta de criança que foge ao 
esperado pela professora, Esteban se vale de Bachelard e pergunta 
– “por que não?” A partir da pergunta instigadora tem início um 
trabalho de garimpagem no sentido de descobrir pistas na 
resposta da criança que possam ajudar a professora a 
compreender o que pretendeu a criança ao dar aquela resposta, 
em vez de simplesmente identificar o “erro”. (GARCIA, 1998, p.38 
apud ESTEBAN, 2008) 

 

“[...] Realmente o erro é marcado e o aluno tem a oportunidade de 
refazer... Geralmente tem a marcação, repassa, pensa de novo, e, às vezes, 
até me surpreende porque eles têm uma justificativa.” (Professora 3) 

 

Encontrar justificativas nos erros e surpreender-se com elas é abrir espaço para 

compreender a lógica da criança. E, se buscamos estratégias de inovação centradas na 

aprendizagem, temos de levar em consideração a voz e o pensamento do aluno. 

 

Temos de recolher suas opiniões, seus pensamentos implícitos, seu 
estilo de aprender, sua forma de avaliar um exercício. Isso nos 
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proporcionará a oportunidade de comparar as semelhanças e 
diferenças com as dos professores. (TORRE, 2007, p.197) 

 

Ao desafiar o aluno a mostrar como está pensando, o professor abre 

possibilidades do aprendiz buscar estratégias e funções mentais mais elaboradas para 

perceber e resolver o problema na ação compartilhada, a responsabilidade pelo controle 

da atividade, estimulando-o a criar hipóteses e experimentá-las, levando-o a exercer o 

papel de construtor de seus próprios conhecimentos, capaz de assumir o governo de suas 

ações. 

Enxergar o erro na zona de desenvolvimento proximal nos permite descobrir 

processos em movimento. Acreditando nesta concepção, de que aquilo que uma criança 

pode fazer hoje com assistência, será capaz de fazer sozinha amanhã, é que insistimos na 

crível necessidade de abrir espaços dialógicos e reflexivos entre professores e alunos, 

alunos e seus pares. 

As produções dos aprendizes têm características que permitem detectar como 

eles pensam e que vivências lhes são significativas. Ao analisar esses registros mais de 

perto, o professor tem possibilidade de entender como se dá a apropriação do saber 

pelos estudantes, oferecendo-lhes, assim, desdobramentos com bases nas respostas 

dadas.  

Se o erro que nos interessa é o que indica progressos na atividade cognitiva, que 

faz com que os alunos os encarem como problemas a serem enfrentados, mobilizando 

recursos próprios para avançar, precisamos que os professores busquem mais pistas nas 

variadas formas de expressão dos alunos, questionando-se, e questionando-os sobre as 

percepções apresentadas, bem como levantando indagações sobre tais percursos. 

 

O contexto escolar deveria ser o local por excelência das tentativas 
próprias de soluções de problemas, seguidas de um exame crítico 
por parte do professor. Se é verdade que eventualmente 
aprendemos de todos aqueles que nos rodeiam, é inegável que os 
professores e as escolas têm no ensino e na aprendizagem não 
uma meta eventual, mas a razão de ser de seu trabalho. Não 
existimos para decretar fracassos, mas para promover 
aprendizagens. (CARVALHO, 1997, p.20 – destaque do autor) 
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Por ora, o erro tem servido como um bom indicador de melhora da prática 

docente. O mapeamento das dificuldades organizadas em tabelas têm como propósito 

orientar a ação das professoras, que propõem atividades de apoio e de recuperação, com 

vistas a eliminar o erro e não a compreender suas causas, ou ouvir as explicações 

emanadas dos alunos. O caráter sentencioso da correção tradicional permanece. 

 

“Depende do momento... Se naquele momento eu acho importante ele se 
arriscar, ele fazer, ele tentar, eu deixo. Agora se naquele momento eu acho 
que ele precisa da minha interferência para a construção desse 
conhecimento, aí eu vou no individual e a gente faz junto.” (Professora 4) 

 “Eu costumo também tornar esse erro observável. Não adianta você falar 
que está errado e ponto [...] Eu procuro dar uma pista de onde ele começa 
a reformular aquilo. Não adianta você colocar o x de errado e não dar uma 
pista.” (Professora 8) 

 

Tornar o erro “observável” para o aluno traz implícita a ideia de construção, pois 

algo observado a partir das relações é que envolve transformações do objeto. Todavia, se 

a qualidade do erro não for conhecida pelo professor, ou seja, se o erro não provocar-lhe 

um conflito cognitivo, não haverá questionamentos em relação à sua natureza. Assim, as 

possibilidades de mudança serão mínimas, considerando a efetivação da aprendizagem 

do aluno. (PINTO, 2000, p.148) 

 

Se os alunos são pressionados pelo sistema escolar, os erros por 
eles cometidos são frustrantes, porque os fazem perder tempo e 
despender esforços na tentativa de evitar reprovação. No entanto, 
se a ênfase da avaliação dos estudantes se desloca do produto 
para o processo, há possibilidade de que os erros cometidos 
venham a ser discutidos e possam ser fonte de novas 
aprendizagens. (BORASI, 1996 apud CURY, 2008, p.35) 

 

Conviver no ambiente escolar, há mais de vinte anos, possibilita-me observar que 

nós, educadores, afirmamos que pretendemos favorecer a formação de pessoas 

autônomas. Nem sempre, porém, conseguimos fazer com que as crianças pautem suas 

ações a partir de iniciativas próprias para que possam, um dia, autorregularem seus 

comportamentos.  
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Queremos que todos os alunos aprendam, mesmo os que consideramos ter 

“problemas”. Damos pouca atenção, todavia, ao que conseguem nos dizer e 

reproduzimos práticas que lhes tiram a oportunidade de serem protagonistas da 

construção de suas aprendizagens. Eles sabem ou não sabem e o privilegiado espaço do 

“ainda não saber” (zona de desenvolvimento proximal), cujas respostas nem sempre são 

as certas ou as esperadas, acaba desconsiderado. 

 

Se o destino que o tempo presente nos aponta é assustador, trata-
se de ser preciso mudar a rota. Não aos solavancos. Na educação 
precisamos de uma estratégia de mudança que dê conta da arte de 
mudar com rapidez e leveza, preservando a criança ao jogar fora a 
água do banho. (MELLO, 2001, p.94) 

 

Romper com o paradigma de que aprender ou compreender um novo conceito é 

responsabilidade isolada do professor, no sentido de mostrar-se disponível a repetir e 

repetir o mesmo discurso ou estratégia a fim de que o aluno seja alcançado, nos remete à 

concepção empirista de aquisição de conhecimento. O professor mantém o controle 

sobre as hipóteses testadas pelos alunos, preocupa-se com a variedade e a quantidade de 

informações que foram adquiridas e não com a capacidade reflexiva sobre o conteúdo 

apreendido. Inquieta-se com a forma e a correção, ou seja, com a reprodução, sem erros, 

do que foi ensinado, utilizando-se, comumente, da cópia de exercícios, segundo um 

modelo, com o intuito de “gravar” o conhecimento na mente do aluno. 

Cabe, aqui, resgatar imagens selecionadas pelas professoras que buscam 

interagir nos interstícios dos diálogos apresentados, deixando o caminho aberto à 

atividade imaginativa que elas nos propõem. 

Apesar dos docentes terem objetivos comuns e se esforçarem para cumpri-los, 

infere-se, a partir dos relatos analisados e das imagens indicadas, que o espaço educativo 

em questão favorece a manutenção de altos níveis de heteronomia em seus alunos, uma 

vez que os adultos definem as regras e os princípios aos quais todos são submetidos. A 

internalização das normas colocadas dificulta a interação, ação fundamental pela qual os 

alunos poderiam atuar sobre o meio e o meio sobre eles. O que lhes resta hoje, 

infelizmente, além da indignação e surpresa dos olhares, é incorporar passivamente o que 

lhes é proposto. 



98 

 

 

 
 

 

 

 

 “Esse olhar assim da gente bater o olho e saber o que ele está pensando 
[...] É tão sutil que, às vezes, no olhar você já sabe. Sabe se ele entendeu, se 
ele está bem naquele momento ou não está. Eu acho que o olhar diz tudo 
para gente, eu acho que é tão importante. A gente já tem esse olhar do 
todo e de cada um.” (Professora 6) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Brasil: Escola em um assentamento do MST -  
Movimento dos Sem-Terra. (Salgado, Buarque, 2006) 
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“Esse olhar me faz pensar muito. O que essa criança pensa? Como se 
processa essa cabecinha? Eu acho que ajuda a gente a ter esse olhar 
também, olhar para dentro da criança. O que está fazendo para que ela 
haja daquela maneira? O que ela errou? O que ela pensou? Como está sendo 
processado tudo? Como está sendo as suas descobertas?” (Professora 10) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Brasil: Escola em um assentamento do MST - 
Movimento dos Sem-Terra. (Salgado, Buarque, 2006) 
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Sabemos que é possível e factível dar um novo significado ao erro como forma 

de dar voz aos alunos que, hoje, se calam diante dos cumprimentos de prazos e 

programas escolares. Trabalhar com o erro seria procurar uma proximidade com o aluno 

que apresenta dificuldades na escola: ir ao encontro dos não tão “favorecidos”. Os erros 

contêm um potencial educativo que merece ser mais explorado, não apenas pelos 

professores, mas também pelos próprios alunos. Diante da possibilidade de explicá-los, 

eles revelam um pensar surpreendente e, muitas vezes, coerente. 

 

Correções de erros no caminho da resolução de um problema ou 
na tentativa de aplicação de um procedimento não são, portanto, 
necessariamente ações classificadoras de fracassados e não 
fracassados. Podem, e em um contexto escolar devem, ser sinais 
regulamentadores que levam o aluno a criar seu próprio caminho. 
(CARVALHO, 1997, p.20) 

 

Ao considerar a lógica do aprendiz, o erro poderá oferecer novos elementos para 

o professor refletir sobre suas ações didáticas e, com isso, imprimir novos 

direcionamentos a suas práticas pedagógicas. 

O caráter construtivo do erro só poderá ser concretizado quando houver ação do 

sujeito. E que fique claro: o sujeito protagonista do processo de aprendizagem escolar é o 

aluno. 

 

3.4 DESEMPENHO ESCOLAR: AÇÃO PARA A SELEÇÃO OU PARA A FORMAÇÃO? 

 

A obsessão do uso do termômetro nunca fez baixar a temperatura.  
(MEIRIEU apud HADJI, 1994) 

 

 Complementamos nossa pesquisa buscando significados que as professoras 

atribuem ao desempenho escolar, uma vez que é sobre ele que a avaliação incide. Nesse 

sentido, duas perguntas derradeiras foram trazidas: 

  - O que você faz para ajudar os alunos que não revelam bom desempenho? 

  - Você é a favor da reprovação? 
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Estudos, em âmbito nacional e internacional, visam levantar quais os principais 

fatores de natureza social, cultural, física, cognitiva ou psicológica explicariam o fracasso 

escolar. Para nós, entretanto, nesta análise, a busca não está nas razões que levam o 

aluno a não corresponder às expectativas impostas, uma vez que elas podem ter diversas 

origens, inclusive o fato de os percursos de aprendizagem serem singulares e, portanto, 

não tão previsíveis. Isso porque, acreditamos que todos os alunos aprendem. O que eles 

aprendem, porém, nem sempre é possível ser valorizado pela escola como importante. 

 

Assim sendo, são muitos os fatores – internos e externos ao 
educando, bem como internos e externos ao educador e à escola – 
que podem estar intervindo para que as aprendizagens escolares 
não se deem da forma mais satisfatória possível. (LUCKESI, 2011, 
p.374) 

 

Embora o que nos interessa não sejam os motivos do “não aprendizado” do 

aluno, observamos que para as professoras entrevistadas, na maioria das vezes, o 

insucesso acaba atribuído somente ao elemento destacado: o aprendiz. 

 

“A gente não sabe de que ordem é a dificuldade dele, por isso que a gente 
queria que ele fizesse um acompanhamento.” (Professora 6) 

“Quando ele fala: realmente eu não sei, eu não consigo fazer isso. Aí você 
devolve: no ano que vem o grau de dificuldade vai aumentar, você acha que 
você vai conseguir acompanhar?” (Professora 8)  

 “Então, aqueles que estão com mais dificuldade vão estar sempre 
correndo atrás para poder alcançar quem está lá em cima. E nem sempre é 
assim, porque nem sempre eles têm a mesma habilidade, a mesma 
condição de chegar.” (Professora 10) 

 

Nenhum aprovado justifica nenhum reprovado. Quando, em um 
grupo de alunos, alguns são aprovados e outros não, costuma-se 
recorrer, como argúcia da justificativa que oculta a incapacidade de 
quem ensina para obter êxito de quem aprende, ao fácil e 
reducionista argumento de que “se há alunos que são aprovados e 
outros que não, será uma questão dos próprios alunos. De fato, ao 
aprovar algum, isto (demonstra) mostra que o problema não está 
em quem ensina ou em quem planeja a prova, mas sim em quem 
responde”. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p.128) 
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O fracasso parece ser uma questão de incapacidade pessoal. As supostas faltas 

de maturidade, de esforço, de inteligência, de competência ou de vontade são 

justificativas que impossibilitam o desenvolvimento.  

Perrenoud (2001) argumenta que toda situação didática proposta ou imposta, de 

maneira uniforme, a todos os alunos será fatalmente inadequada para um grupo deles. 

 

Mesmo que a situação esteja adequada ao nível de 
desenvolvimento cognitivo dos alunos, ela pode parecer sem 
sentido para uns, sem valor ou interesse para outros, a ponto de 
não engendrar nenhuma atividade intelectual notável e, portanto, 
não promover a construção de conhecimentos novos. (ANDRÉ, 
PASSOS, 1997, p.116) 

 

Compreendendo que a estrutura que prevalece na escola pesquisada conduz à 

uniformidade, à convergência de objetivos, à linearidade de conteúdos, a questão do 

erro, na sala de aula, e a questão do fracasso, na escola, podem ser associadas à ideia da 

diferença: 

 

A criança que não se sai bem na escola, exibindo, portanto, 
diferença entre seu desempenho e aquele considerado adequado 
para a sua idade ou série, estaria demonstrando algum tipo de 
deficiência – é pouco inteligente, não tem capacidade para 
aprender, tem déficits de linguagem, sofreu privação cultural. 
(OLIVEIRA, 1997b, p.49) 

 

As diferenças tornam-se dificuldades diante da perspectiva de tratamento de 

todos os alunos como “iguais”, com tarefas similares propostas em tempo estipulado. Os 

trabalhos impostos para todos como obrigatórios ou a similaridade das condições e 

intervenções educativas não foram citadas como outras possíveis causas.  

 

Ao tratar todas as crianças como “iguais em direitos e deveres”, 
conforme a expressão de Bourdieu (1996), a escola transforma 
diversas diferenças e desigualdades em fracassos e sucessos 
escolares. (PERRENOUD. 2001, p.18) 

 

O que pode, então, o professor fazer com os alunos que lhe causam preocupação 

e desalento, uma vez que o comportamento desses foge à previsibilidade do programa? 
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“Dá recuperação.” (Professora 1) 

“Tem uma indicação para um apoio pedagógico em outro horário, à 
tarde.” (Professora 2) 

“É complicado, eu acho que a primeira coisa é conversar com a família, 
conversar com a criança: você não está fazendo isso.” (Professora 3) 

“Na escola, a gente chama os pais [...] A gente faz os encaminhamentos 
necessários, psicólogos, professores particulares, apoio aqui da escola [...] 
A gente vai se aprofundando para ver qual o melhor caminho para aquela 
criança.” (Professora 4) 

“Uma das coisas é a recuperação. A gente trabalha com um bloco de 
exercícios, onde eles vão rever tudo o que foi trabalhado.” (Professora 6) 

“Aqui a gente tem essa questão do apoio pedagógico, que na verdade é o 
que a gente acredita que é um atendimento mais individualizado.” 
(Professora 7) 

“Eu dou um apoio maior, se eu percebo que está com dúvida eu estou do 
lado, eu tento tirar dúvidas, então é um atendimento individualizado. Eles 
precisam desse atendimento porque nem todos conseguem. Então, eu faço 
o que eles precisam, muitas vezes só de olhar eu percebo que eles não 
conseguem ou desistiram. Então eu vou, eu chego, explico.” (Professora 9) 

“Eu acho que é o que a escola tem feito em relação a essas aulas de apoio, o 
reforço que a gente faz, um acompanhamento mais direcionado da 
professora, que dá atividades extras. Eles sentam mais perto, a todo 
momento a gente está com eles, olhando cadernos. Tem um policiamento 
maior em cima dessas crianças que têm dificuldade.” (Professora 10) 

 

Existe a percepção de que o aluno, com mais dificuldades ou que aprende em um 

padrão diferente do grupo, requer estratégias individualizadas e diferenciadas, mas não 

nos parece que a intenção das professoras é descobrir como ele está construindo 

conhecimentos para poder agir, a partir do saber que ele revela. Uma outra metodologia, 

capaz de proporcionar-lhe uma aprendizagem mais eficaz, acaba remediada. O mote é 

oferecer estímulos para que ele corresponda às expectativas definidas para cada série.  

Do mesmo modo, muitas atribuem responsabilidade à família para vencer 

problemas que são da escola, ou aos especialistas que podem reorientar a prática 

educativa, pois para poder agir de maneira específica àquele caso, somente com a 

proteção de um laudo oficial. À professora cabe fazer o que dá certo a toda turma, o que 

é efetivamente indispensável ensinar e aprender em cada matéria, de acordo com o 

projeto pedagógico prescrito. 
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“Quem atingiu, quem não atingiu, quem precisa de um ajustezinho.” 
(Professora 6) 

 “Eles dão aquele ‘boom’ e nesse ‘boom’ tem quem vai, mas tem quem vai 
ficar.” (Professora 11) 

 

A validade de previsão do julgamento dos professores também 
expressa o fato de que ele é, em parte, produtor do sucesso ou do 
fracasso dos alunos, por meio desses mecanismos de ajuste dos 
resultados às representações. (HADJI, 2001, p.55) 

 

Neste contexto que considera que há alunos que não aprendem o suficiente para 

acompanhar o grupo, a reprovação aparece em diferentes posições. Não se tem a certeza 

de que reter o aluno é o melhor caminho, pois como aponta Arroyo (2001): “Reprovar ou 

não reprovar nos incomoda tanto porque nos obriga a repensar nossa condição de 

docentes-educadores.” 

 

Estamos em condição de perceber melhor que quando reprovamos 
e retemos um aluno nos reprovamos como humanos. Em cada 
ação, escolha ou prática escolar nos colocamos em jogo, 
percebemos que estamos julgando seres humanos com as mesmas 
lógicas seletivas e excludentes com que nos descobrimos julgados 
e excluídos. (ARROYO, 2001) 

 

“A reprovação é um ponto de interrogação [...] Eu acho muito difícil 
decidir. Não gostaria de decidir uma reprovação sozinha.” (Professora 1) 

“Às vezes, não é melhor ele permanecer e poder brilhar no próximo ano do 
que ter ainda tanta angústia. Então isso é uma angústia que a gente tem 
que lidar. Aí que eu digo cada caso é um caso. É um grande dilema.” 
(Professora 2) 

“Então, eu acho que é muito difícil a gente reprovar aluno no Fundamental 
I. No 5º ano a chance é maior, porque tem pré-requisitos que precisam para 
o 6º. Mas eu acho que a gente tem que analisar todos os fatos daquela 
reprovação. Então, eu acho que para ocorrer tem que estar seguro mesmo 
que isso tem que acontecer.” (Professora 3) 

“Eu acho que tem casos e casos. Eu acho que tem criança que está pronta 
para entender o porquê ele está fazendo e tem criança que não. Tem 
criança que repetiu e que está do mesmo jeito.” (Professora 6) 
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A finalidade de garantir certa homogeneidade do conhecimento requerido em 

cada série, impedindo a presença daqueles que ainda não realizaram determinadas 

aprendizagens, leva algumas professoras a considerar a reprovação como uma 

possibilidade adequada. Segundo o que foi dito, quando apresentada como “outra 

oportunidade de aprendizagem”, o aluno reprovado tem a chance de aprender aquilo 

que não havia assimilado. 

 

A cultura da reprovação levava as escolas a pensar que ensinando 
boas lições e com bons métodos os alunos teriam de aprender. 
Não aprendendo, a solução seria reprová-los para ensiná-los de 
novo. Nessa lógica simplista faltava a preocupação por estudar os 
complexos processos em que a mente humana aprende. (ARROYO, 
2001) 

 

“Eu acho que a reprovação em algumas situações é necessária. Eu não vejo 
assim como um mal, eu acho que ela precisa ser muito cuidada, ela precisa 
ser uma reprovação que você percebeu mesmo que a criança não tem 
condições de acompanhar a série seguinte, mas eu acho que é mais uma 
oportunidade dessa criança conseguir coisas que ela não conseguiu nessa 
série. Eu acho muito pior você passar para a série seguinte uma criança 
com defasagem gritante do que você segurar na série e fazer um 
trabalho.” (Professora 8) 

“Tem criança que você percebe que não tem qualquer interesse pelo 
estudo, que vem e faz só o que você pediu, que não quer, que não tem 
responsabilidade, que não tem compromisso, aí eu concordo.”   
(Professora 9) 

  

Para que o processo educativo tenha uma perspectiva de construção do sujeito, 

é necessário eliminar as medidas classificatórias de promoção e reprovação. Precisamos 

observar iniciativas que favoreçam a aprendizagem significativa, mesmo que diante disso 

aconteça um embate entre o que o currículo prevê e o que o aprendiz é capaz de fazer 

naquele momento. Assim, garantiremos o pressuposto maior da educação: o professor 

colocar-se a favor da aprendizagem do aluno.  

 

Promover a aprendizagem é compreender a importância da 
relação ao saber, é instaurar novas formas de pensar e de trabalhar 
na escola, é construir um conhecimento que se inscreve numa 
trajetória pessoal. (NÓVOA, 2009, p.88) 
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“Reprovação é mais doído na criança e muitas vezes o pai ou a mãe não 
estão nem aí, porque largaram aqui. É doído para gente também enquanto 
profissional, porque nós tentamos de todos os lados e não conseguimos. É 
muito duro.” (Professora 5) 

“Eu tenho que estudar a criança. De repente a criança começou mal, mas 
eu percebi que ela se empenhou, que ela se dedicou, que ela correu atrás, 
que ela faz de tudo para conseguir, mesmo que não conseguiu no final, 
talvez essa criança tenha que passar.” (Professora 9) 

 

Neste sentido, a avaliação torna-se importante no momento da 
informação prática aos professores sobre a qualidade das 
aprendizagens que os alunos estão realizando. Ao mesmo tempo, 
oferece uma boa oportunidade para melhorar tanto o processo de 
aprendizagem – enquanto visa à recuperação e às dificuldades que 
devem ser vencidas por quem aprende – quanto às ações futuras 
de ensino, mediante a reflexão, a autocrítica e a autocorreção a 
partir da prática escolar. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 2002, p.74) 

 

Quando a escola só consegue ensinar uma parte de seus alunos, abandonando à 

própria sorte os demais, ela continua operando no paradigma da educação como 

privilégio. A educação só se concretiza como direito em uma escola em que os alunos 

podem aprender, em que é admissível encontrar espaços entre o que ela pretende 

alcançar ao que é possível aos aprendizes realizar. 

 

Assim, com a avaliação formadora, tudo se reordena em torno da 
atividade do aprendiz. A regulação externa cede lugar à auto-
regulação. E a auto-avaliação torna-se a chave do sistema, “a peça 
mestra de todo o dispositivo pedagógico”. O essencial é auxiliar o 
aluno a construir para si “um bom sistema interno de orientação”. 
(NUNZIATI apud HADJI, 2001, p.68) 

 

Não sabemos, ao certo, se todos as crianças que preocupam as professoras têm 

reais dificuldades para aprender. O que, porém,  tivemos a oportunidade de conferir é 

que, minimamente, se altera o que se faz para que os conteúdos e métodos de ensino se 

ajustem às possibilidades desses aprendizes. 

 

“O padrão é igual para todo mundo. Se não é para ler e é individual, é assim 
para todo mundo, da mesma forma.” (Professora 2) 
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 “Sem o laudo todo mundo faz a mesma prova, ao mesmo tempo e da 
mesma forma.” (Professora 3) 

“Mas a gente só vai poder mexer se a gente tiver um laudo.” (Professora 6) 

“A maioria das atividades é igual para todos.” (Professora 8) 

 

Os professores têm a responsabilidade de buscar e encontrar 
estratégias de ensino que se adaptem às possibilidades dos alunos. 
Esta necessidade de atualizar os métodos de ensino afeta a todos 
os professores em todas as etapas do processo educacional e vai 
ser benéfica para todos os alunos, os bons e os menos bons. 
(MARCHESE, 2006, p.167) 

 

Construir estratégias de ensino que contemplam as diferenças individuais, no 

sentido de possibilitar o desenvolvimento e a expressão das várias potencialidades, 

fundamenta a noção de que “todo conhecimento é igualmente valioso, toda visão de 

mundo é legítima, todo conteúdo é importante” (OLIVEIRA, 1997b, p.53). 

 

A intervenção educativa teria que atuar sobre indivíduos 
necessariamente diversos, no sentido de lhes dar acesso àquela 
modalidade particular de relação entre sujeito e objeto de 
conhecimento que a própria da escola, promovendo 
transformações específicas no seu percurso de desenvolvimento. 
(OLIVEIRA, 1997b, p.61) 

 

Ao reconhecer possibilidades de trabalho nas diferenças individuais dos alunos, 

emergirão oportunidades para que eles aprendam de maneira mais significativa. É crível 

detectar que ajuda os aprendizes necessitam para progredir em suas aprendizagens (a 

partir, por exemplo, dos indícios apresentados nos erros cometidos) e quais recursos os 

docentes disponibilizarão para acolher tais necessidades.  

Há como desenvolver uma avaliação mais centrada nas ricas e particulares 

experiências dos alunos, com menos controle uniforme do professor. Esses, entretanto, 

parecem ser os maiores desafios que a instituição em foco enfrenta.  

 

Consideradas as finalidades da Escola e os objetivos almejados em 
uma situação de aprendizagem, que tipo de homogeneidade se exige 
para que o trabalho seja possível, e quais são as diferenças que é 
preciso mobilizar para que o trabalho seja fecundo? (MEIRIEU, 2005, 
p.127 – destaque do autor) 
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“Vou ficar com essa locomotiva aqui. A avaliação te abre caminhos, 
estradas e cabe ao professor saber qual a melhor estrada para o seu aluno 
e não para ele.” (Professora 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - La Pleine Lune Du Bourget. (Doisneau, 1946) 
 

Os comentários das professoras, a imagem selecionada e o que declara Pinto 

(2000, p.61) se complementam: “Se uma situação leva o aluno à solução como um trem 

em seus trilhos, que liberdade tem esse aluno para construir seu próprio conhecimento?” 

Desta forma, compete ao aluno desta instituição andar por entre os trilhos 

estabelecidos pelo professor, que organiza, cuidadosa e onipotentemente, 

procedimentos sequenciais para ajudá-lo a chegar ao seu destino, que é alcançar 

objetivos de ensino determinados.  

 

Não limite a aprendizagem ao avaliado e não identifique o êxito de 
um exame com o saber. Aprovar não é aprender, pois a 
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aprendizagem, e sobretudo a capacidade para aprender, são muito 
mais amplas, ricas e variadas do que o resultado que possa tirar em 
um exercício de avaliação, seja qual for o tipo. (ÁLVAREZ MÉNDEZ, 
2002, p.128) 

 

Com destino e caminhos prescritos, elimina-se a possibilidade do aluno pensar 

sobre o seu comportamento e sobre o seu processo de aprendizagem. O compromisso 

com o conhecimento acaba preterido em nome do mero sucesso nos instrumentos 

avaliativos aplicados.  

A partir dos indícios expostos pelas professoras montamos um cenário de como 

a avaliação da aprendizagem e o desempenho do aluno são percebidos nesta instituição. 

Para a transformação da realidade, com vistas a abrir mais espaços para os alunos 

atuarem em seus percursos, é necessária a utilização de novas formas de agir sobre ela.  

 

“O nosso estudo do começo do ano até agora é sobre avaliação. Então, os 
meus discursos reflexivos, os meus encontros são sobre avaliação. Eu acho 
que é possível a gente pôr um olhar mais formador...” (Professora 2) 

“A minha avaliação, eu acho que a própria avaliação do colégio vem 
mudando. A gente estudou a prova, o modo de avaliação, eu acho que 
tudo isso vem acrescentando.” (Professora 7) 

 

Perrenoud (1996 apud PINTO, 2000, p.173) afirma que: 

 

se a escola quiser alterar o cenário fatalista que impede sua real 
função educativa, é necessário fazer da formação continuada um 
vetor de profissionalização, mais do que uma simples proposta de 
conhecimentos, métodos e novas técnicas. 

 

Não há dúvidas de que a formação de professores é prerrogativa do trabalho 

docente. Entretanto, temos como pressuposto, neste estudo, que tanto a formação 

inicial como a contínua requerem um profissional com grande capacidade de refletir em e 

sobre sua ação para torná-la mais competente. 

A partir desse princípio, o conceito de formação docente como processo de 

atualização de saberes científicos, didáticos e pedagógicos é complementado pelo 

paradigma de formação que consiste em construir conhecimentos e teorias sobre a 

prática docente, a partir da reflexão crítica.  
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Para Freire (1996), a prática docente crítica envolve o movimento dinâmico e 

dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Ele alerta que, muitas vezes, este saber é 

ingênuo e espontâneo, pois lhe falta a rigorosidade metódica que caracteriza a 

curiosidade epistemológica do sujeito.  

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário 
à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase se 
confunde com a prática. (FREIRE, 1996, p.23) 

 

Alarcão (2010) confirma a ênfase à reflexão no processo de formação, 

desenvolvendo os pressupostos da perspectiva de cariz schöniano: 

 

A reflexão na ação acompanha a ação em curso e pressupõe uma 
conversa com ela. Refletimos no decurso da própria ação, sem a 
interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento 
e reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-
lo, tal como fazemos na interação verbal em situação de 
conversação. 
A reflexão sobre a ação pressupõe um distanciamento da ação. 
Reconstruímos mentalmente a ação para tentar analisá-la 
retrospectivamente. (ALARCÃO, 2010, p.54) 

 

Refletir na ação e sobre a ação não são processos espontâneos, que surgem nos 

monólogos expositivos. O desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo, no 

confronto das ideias e práticas, na capacidade de ouvir o outro, mas também de ouvir-se 

e autocriticar-se. (ALARCÃO, 2010, p.34) 

Por isso Perrenoud (2002, p.13) esclarece: “Todos nós refletimos na ação e sobre 

a ação, e nem por isso nos tornamos reflexivos.” 

 

Uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de 
identidade, um habitus. Sua realidade não é medida por discursos 
ou por intenções, mas pelo lugar, pela natureza e pelas 
consequências da reflexão no exercício cotidiano da profissão [...] 
(PERRENOUD, 2002, p.13 – destaque do autor) 
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Sendo assim, a postura reflexiva não requer apenas do professor o saber fazer, 

mas que ele possa saber explicar, de forma consciente, a sua prática e as decisões 

tomadas sobre ela, constatando se essas são as melhores ações para favorecer a 

aprendizagem do seu aluno. 

A prática reflexiva requer um sujeito ativo e autônomo, “principal protagonista 

do desenvolvimento do currículo” (PACHECO, 1996, p.48), mas, por anos, os professores 

passaram por formações de disciplinas específicas em que lhe disseram o que fazer, sem 

lhes perguntar o que pensavam acerca do que foi proposto.  

 

Se o professor assume um papel de implementador do programa, 
como um conjunto de matérias prescritas, tornar-se-á o executor, o 
operário ou o consumidor; se assume um papel prático e de 
reflexão sobre o programa, valorizando criticamente o trabalho 
que desenvolve e incorpora as necessidades dos alunos, tornar-se-
á construtor, o arquitecto e o investigador prático. (PACHECO, 
1996, p.48) 

 

Do mesmo modo, os momentos de formação são curtos ou fragmentados, em 

que se priorizam a divulgação de informações e a transmissão de conhecimentos. 

Almejamos alunos mais atuantes, mas não abrimos espaços para que os professores 

também o sejam.  

 

De fato, como homens heterônomos podem educar crianças que 
deverão se tornar autônomas? Como educadores encravados em 
seu cotidiano podem levar as crianças a vislumbrar um mundo 
diferente? Formar homens iguais àqueles que já existem é mais 
fácil que formar homens diferentes, de certa forma “superiores”. 
(TAILLE, 2006) 

 

Os professores não são técnicos que executam instruções elaboradas por 

especialistas. A emancipação do professor como alguém que deve decidir e investigar os 

processos de ensino e aprendizagem lhe possibilitará atuar de maneira mais efetiva no dia 

a dia, procurando refletir sobre os aspectos intelectuais e sociais que envolvem o seu 

fazer pedagógico. 
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Esperamos que com a formação continuada eles processem informações, tomem 

decisões, gerem conhecimento prático e reconheçam, para poder agir a favor ou contra, 

crenças e rotinas que influenciam consideravelmente a sua atividade profissional.  

As experiências vividas, primeiramente como aluno, mais os saberes da formação 

inicial possibilitam ao professor construir imagens sobre a docência, gerando hábitos que 

incidem no exercício da profissão. Refletir criticamente sobre essas concepções que 

interferem em seu cotidiano é função essencialmente formativa.  

 

Mostrar, no dia a dia, que a reflexão pedagógica não apenas está a 
serviço dos saberes, como permite explorá-los e ensiná-los de 
maneira mais exigente: pois, justamente ao descobrir o obstáculo 
“daquele que não quer” ou “daquele que não entende” é que se 
pode retornar aos saberes e buscar novas dimensões, tentar 
descobrir novos meios. (MEIRIEU, 2005, p.153) 

 

Introduzir novas perspectivas de atuação docente une os desafios até então 

desvelados nesta pesquisa, pois defendemos uma avaliação mais formativa, que atenda à 

diversidade, dando voz aos alunos e por meio da qual as professoras desvendem, nos 

erros, estratégias dos aprendizes rumo a novas construções de conhecimento. 

 

“A expectativa enquanto educadora era ter mais profundidade, mais 
qualidade e menos quantidade. Eu não preciso dar 30 problemas de 
matemática, nem 30 produções, mas se eu escrever a mesma proposta e 
aprimorar cada vez mais, eu estou tendo crescimento.” (Professora 2) 

“O que me incomoda é a quantidade de conteúdo.” (Professora 9) 

“[...] Eu acho que o acúmulo de coisas, conteúdos, não dá tempo.” 
(Professora 10) 

 

Como os percursos dos alunos não são genéricos, uniformes e padronizados, a 

formação dos professores também não pode ser tratada como tal. Cada pessoa tem um 

modo de aprender, um estilo cognitivo de processar a informação que recebe. Assim, 

para que a formação seja significativa e útil, é preciso investir no desenvolvimento de 

capacidades reflexivas, partilhando representações e conhecimentos com seus pares. 
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“Agora a gente reflete [...] Essa troca entre as companheiras e... Vamos por 
aqui então? Eu acho que mudou muito, eu acho que mudou até a forma da 
gente pensar.” (Professora 6) 

“O professor também é um aprendiz.” (Professora 11) 

 

O contato da formação com a prática educativa faz com que o conhecimento 

profissional fomente análises e reflexões das crenças dos professores sobre o ensino e a 

aprendizagem. Se queremos tornar os alunos protagonistas, é fundamental um exercício 

similar para as professoras, no devido espaço de reflexão.  

A formação de um profissional reflexivo não é comandada do exterior. Ela vive 

sob a premissa de avaliar, permanentemente, a caminhada daqueles que se encontram 

juntos neste percurso: alunos, professores e comunidade. 

Os esforços das docentes da instituição pesquisada não eliminam as contradições 

em suas práticas. É preciso organizar o pensamento para compreender e poder agir.  

 

O ofício de professor conduz a pessoa, o profissional, a 
comprometer-se com um discurso que celebra os valores da 
democratização, da cooperação e da solidariedade, mas exige-lhe 
também que actue hierarquizando, seleccionando, impondo a 
concorrência e a competição. (CAVACO, 1999, p.189) 

 

Boas intenções não bastam. É essencial saber como se pode atuar a favor das 

aprendizagens dos alunos. O trabalho organizado e sistemático auxilia a professora a 

organizar dados para fazer o grupo caminhar, mas não dá aos aprendizes chances 

efetivas de produzir conhecimentos a partir de suas próprias hipóteses. Neste contexto, 

as professoras são apenas “estruturadoras do ensino e não estruturadoras das 

aprendizagens” (ALARCÃO, 2010, p.33).  

Se a meta da escola for esta, todas estão cumprindo bem o seu papel. Mas é este 

o propósito maior da educação? 

 

Na prática pedagógica se encontram cada dia contradições 
impossíveis de ultrapassar de uma vez por todas: esquecer-me pelo 
outro ou pensar em mim? Privilegiar as necessidades do indivíduo 
ou da sociedade? Respeitar a identidade de cada um ou 
transformá-la? Avançar com o programa ou atender às 
necessidades dos alunos? (PERRENOUD, 1993, p.9)  
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Retomo o título. Desempenho escolar: ação para a seleção ou para a formação? 

Dilemas. Embates. Tensões. Contradições. Antagonismos. Paradoxos. Precisamos 

decidir, por vezes, por um dos dois lados de uma mesma moeda. 

Mais uma imagem escolhida complementa as falas e reitera essa sensação 

divergente. Para o artista, animais das extremidades da terra: céu e mar, integrados em 

cores contrastantes: branco e preto. Para a professora, opostos: 

 

“Tem o lado bom e ruim.” (Professora 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Sky and Water I. (Escher, 1938) 
 

Vivemos sob esta ambivalente condição, de constantes interrogações sobre o 

que fazemos, mas estamos implicados em tomar posição. Meirieu (2005, p.74) propõe 

alternativas, uma vez que precisamos agir. Primeiramente, sugere que abandonemos 

uma das opções e fiquemos arbitrariamente com a outra. Em seguida, recomenda que 

oscilemos entre ambas, usando-as de acordo com o momento. E, para finalizar, recorre à 
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possibilidade de assumir as contradições sob a forma de uma tensão interna fecunda, 

capaz de contribuir para a integração dos dois polos, criando um novo, quem sabe, a 

partir da união de ambos.  

Como instiga MORIN (apud MEIRIEU, 2005, p.74), “cabe em nosso pensamento 

complexo pensar, sem incoerência, nas duas ideias contrárias juntas”. Assim, como na 

obra de arte acima, definida a direção, é possível encontrar sintonia entre os extremos 

que aparentemente se opõem.  

Da mesma forma, espero que esta pesquisa seja um bom estímulo para unir o 

que, hoje, as professoras já fazem com tanto empenho ao que nós percebemos e 

sugerimos para todas, irem além. Conciliar o zelo ao trabalho à possibilidade do aluno ter 

uma participação mais ativa em seu processo de aprendizagem, parece encontrar 

abertura na consideração do caráter construtivo do erro. 

Que as proposições aqui levantadas convidem os docentes, não somente os aqui 

ouvidos, mas todos quanto pudermos alcançar, a ultrapassar os limites dos territórios 

seguros, para enfrentar outros, até então desconhecidos.  
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“Vamos bordando a nossa vida, sem conhecer por inteiro o risco; 
representamos o nosso papel, sem conhecer por inteiro a peça.  

De vez em quando, voltamos a olhar para o bordado já feito  
e sob ele desvendamos o risco desconhecido;  

ou para as cenas já representadas, e lemos o texto, antes ignorado.  
E é então que se pode escrever - como agora faço - a ‘história’...” 

Magda Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Lacemaker. 
(Vermeer, 1669-1670) 
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CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“Pensar, pensar, sem nunca deixar de sonhar.” 
(BACHELARD apud RANGEL, 2011) 

 

Rodari (1982, p. 37) diz que “em cada erro existe a possibilidade de uma história”. 

A minha, que começou com uma curiosidade sobre o significado do erro, transformou-se 

em uma pesquisa que realizou um grande desejo. Comemoro chegar aqui, pois sei que 

não só eu aprendi, com e a partir deste estudo. 

Por vários meses, vi-me à frente desta dissertação e, dividida entre as questões 

que emergiam, questionava-me se o tempo dedicado a cada item era realmente 

necessário ou se me prolongava pelo receio de que esta investigação - trabalhosa, mas 

extremamente prazerosa - se encerrasse. Entre o caminhar nas alegrias das descobertas, 

nas interlocuções que construí em parceria, na gratificante aproximação com os teóricos 

trazidos como referência, na preocupação em ser compreendida a partir dos 

apontamentos revelados, fui-me preparando para a chegada deste inevitável momento, 

que dá início às considerações finais.  

Compartilhar as práticas de salas de aula para serem estudadas implica em 

coragem. Por mais que minha intenção fosse conhecer melhor o trabalho do Ensino 

Fundamental I com relação ao tratamento do erro, e não julgá-lo, foi a disponibilidade de 

uma equipe docente que tornou essa reflexão possível. Assim, além da gratidão e 

admiração que trago comigo, será este o meu ponto de partida. 

 A formação de professores inicial ou continuada exige nossa atenção. Sabemos 

da necessidade desse investimento, mas nos questionamos sobre quais os caminhos mais 

efetivos para desencadear mudanças práticas e conceituais na realidade docente. Muitos 

estudiosos apontam direções e, comum em todos eles, é a presença de um bom 

professor.  

Nóvoa (2009, p.29) diz-nos que é impossível definir o “bom professor” e acredito 

quando ele nos aponta a possibilidade de uma definição mais “líquida” e menos “sólida”, 

pois, desta forma, estabelece uma ligação entre as dimensões pessoais e profissionais de 

cada um de nós. A profissionalidade docente se constrói na pessoalidade do professor. 

Somos pessoas e professores em um só ser. Isso me possibilita ver no movimento de 
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aceitação unânime do grupo pesquisado uma disposição à formação, que se confirma na 

disponibilidade das pessoas para se conversar sobre o que se faz.  

A formação de professores só se dá pela mobilização dos envolvidos, valorizando 

a reflexão de aspectos de sua prática. Ao expor suas narrativas, as professoras puderam 

tomar mais consciência de seu trabalho e de sua identidade na instituição. A abertura ao 

desafio, a atitude de colaboração e a atuação proativa confirmam que o ambiente 

pesquisado é favorável à formação docente. 

 O empenho à profissão se ratifica em outro âmbito. As professoras 

movimentam-se arduamente para ensinar seus alunos. Dedicam-se exaustivamente ao 

planejamento de boas aulas, ao estudo de textos científicos e técnicos, à correção do 

material produzido pelos aprendizes, à criação de planilhas e tabelas de observação tanto 

de conteúdos, como de comportamentos, ao monitoramento de processos individuais e 

coletivos atribuindo notas proporcionais ao que elas analisam sob a consigna de fazer 

seus alunos aprenderem o que está atribuído a cada série. Desta forma, as docentes 

mantêm o controle sobre as hipóteses testadas pelos alunos, preocupando-se se as 

informações passadas foram assimiladas.  

O saber está nas mãos (na mente) das professoras e são elas que transmitem aos 

alunos o conhecimento que o programa impõe. Valorizam seu empenho em produzir 

aprendizagens, fazendo “de tudo” para que os alunos aprendam, inclusive decidindo 

como isso acontecerá. É forte o clima de homogeneidade, tanto na forma com que os 

conteúdos são expostos, como na aplicação dos procedimentos, uma vez que a escolha 

das tarefas similares é pré-determinada e com tempo acurado de execução. Esses dados 

apontam à uma concepção de aprendizagem passiva, em que se ensina o grupo da 

mesma maneira, pois, supostamente, todos apreendem o mundo de forma similar. 

Corrobora para essa constatação, a organização dos conteúdos que segue uma 

ordem linear, hierárquica e cumulativa. Ao considerar que ensinam do “mais fácil” para o 

“mais difícil”, mantém-se a aprendizagem como algo a ser transmitido, que se ensina do 

âmbito externo para o interno, desconsiderando que cada aluno tem um modo singular 

de aprender, um estilo cognitivo de processar a informação que recebe. Assim, cabe às 

professoras fazerem com que seus alunos caminhem em direção aos pontuais objetivos 

de cada bimestre, sendo o controle na execução do planejamento a ênfase do trabalho. 
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Ao respeitar o cumprimento do programa, o ensino acaba centrado nas docentes e o 

aluno executa prescrições indicadas por elas, revelando-nos outra conclusão: a 

professora é a protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 

Não questionamos a fundamental importância do papel do professor em sala de 

aula, mobilizando e envolvendo os alunos a favor da construções de conhecimentos. 

Tampouco defendemos a mudança de concepção pedagógica, uma vez que a praticada 

revela indícios de uma abordagem tradicional. Entretanto, a recorrente queixa manifesta 

pelas professoras acerca do excesso de conteúdos trabalhados em detrimento à 

formação de um pensamento mais reflexivo, leva-nos a pensar que é possível reivindicar 

uma maior abertura ao aluno. Criar um ambiente em que o aprendiz possa desenvolver-se 

com mais autonomia, realizando descobertas por conta própria, encontrando motivos 

para aprender e perceber que quem ganha com isso é ele, possibilitará que tome 

consciência de seu percurso de aprendizagem. Mas isso implica, no mínimo, em tempo - 

outra preocupação comentada por elas - que é restrito em uma na rotina com tantas 

demandas e comandos, controlado avidamente pelo sistema que requer produção. 

A avaliação, vista pela grande maioria como um elemento da ação educativa, está 

presente ao longo do processo e, segundo as professoras, exerce a função diagnóstica, 

apontando novos rumos à prática docente, auxiliando-as a tomar decisões sobre o seu 

trabalho. Mais uma vez, veem-se as docentes como personagens principais, uma vez que 

as informações procedentes têm utilidade somente para o direcionamento da ação 

pedagógica, afastando a intenção formativa de promover uma autorregulação da 

aprendizagem nos alunos.  

Os resultados das provas ou exames indicam à comunidade o saber dos 

aprendizes. Deste modo, a ênfase recai sobre a medida do produto observável, com 

escalas de atitudes mensuradas, designando em que grau os alunos alcançaram os 

objetivos previamente definidos. Ao considerar que a aprendizagem pode ser 

quantificada, mesmo a comportamental (“postura de estudante”), desponta o 

paradigma de avaliação objetivista ou tecnista.  

Outra evidência é o poder da nota para mobilizar as famílias quanto às 

“dificuldades” observadas nos alunos. Por meio dela, as professoras confirmam a 

necessidade de assistência aos aprendizes que não corresponderam às expectativas, uma 
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vez que o insucesso obtido na avaliação é justificado por um “problema” de 

aprendizagem. O contraponto, ser uma questão de “ensinagem”, não foi considerado. 

A reprovação causa incômodo no corpo docente, dividindo-as quanto a essa 

decisão. Uma parte das professoras acredita que reter o aluno de nada adiantará para 

melhorar seu desempenho. Outras defendem que o mandar a série seguinte, com 

defasagens, poder-lhe-a ser mais prejudicial. Chegam à conclusão final que a decisão 

compartilhada com a equipe, em conselhos de classe, deve ser feita caso a caso. Não há 

uma lógica única para a reprovação de um aluno. 

Esse movimento consentido reitera a percepção de que há uma cultura 

institucional que endossa práticas enraizadas na tradição positivista (o modelo de 

avaliação como medida, a lógica da seleção e exclusão, um currículo técnico-linear, uma 

aprendizagem pautada na transmissão de conhecimentos e centrada no controle do 

professor). 

Uma das imagens escolhidas (Professora 10) complementa as vozes das 

professoras, sintetizando, a meu ver, as constatações já apresentadas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Freedom from Want. (Rockwell, 1943) 
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A ideia leva à atribuição de um significado: alunos reunidos nas salas de aula, em 

volta das mesas, alegres por se perceberem em um ambiente “familiar”, recebendo, “de 

bandeja”, as informações e orientações, cuidadosamente preparadas e prescritas por 

suas professoras, que as oferecem com prazer, sob o consentimento de uma autoridade. 

Aos aprendizes, portanto, cabe somente se servirem do “prato feito”. 

Toda prática deve ser analisada à luz de seus objetivos e fins. Neste caso, ao 

aluno desta instituição, cabe, prioritariamente, aprender somente os conteúdos 

curriculares formais, estipulados externamente, extirpando-lhe o poder de fazer escolhas 

críticas, de encantar-se com o "novo", de agir com autonomia, de estabelecer relações 

entre as informações para construir conhecimentos. 

O movimento docente colaborativo parece imerso em um ambiente em que o 

valor de um aluno está atribuído à qualidade de seu produto, ou seja, à boa nota. Quanto 

melhor o desempenho quantificado do aprendiz, mais competente a professora, mais 

valorizada a escola.  

Em tempos de uso mercadológico de rankings, não podemos negar que há 

prestígio manter nas salas de aula alunos bem sucedidos, no sentido de corresponderem 

à programação estipulada por parâmetros externos, que se tornaram seletivos e 

classificatórios. Infelizmente, se pensarmos que a escolha de uma escola se dá pela 

satisfação da comunidade com os resultados obtidos, exalta-se o quanto seus alunos 

conseguiram aprender dos “conteúdos curriculares de mercado”, como se esses fossem 

suficientes.  

Esta visão repercute nas formas como as professoras entendem suas 

possibilidades de ação no cenário escolar. Se a escola está bem posicionada nas 

avaliações em larga escala, a ordem é celebrar. Sendo esta uma realidade institucional, 

não há motivo que justifique cotejar os resultados obtidos em prol da aprendizagem dos 

alunos. Embora não se expresse abertamente, a representação de que as escolhas 

educativas atuais são adequadas se assenta no pressuposto de que a “excelência 

acadêmica propagada pelo mercado” foi alcançada.  

Nesta linha de raciocínio, iniciamos as constatações quanto ao significado do 

erro, que se tornam, em parte, previsíveis neste árido território para descobertas. Uma 
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vez que a intenção é preparar os alunos para o bom desempenho quantitativo, quando o 

aluno erra, ele precisa ser corrigido.  

Assim, ao descobrir o erro neste percurso de produção institucional, trata-se logo 

de eliminá-lo para evitar futuras consequências. Embora exista a compreensão das 

professoras de que há uma lógica por detrás dele, as discussões entre os alunos, 

provocadas pelas professoras, priorizam as problematizações de estratégias dos acertos. 

A pluralidade de respostas apresentadas não promove a discussão sobre o erro, mas 

sobre os caminhos que os aprendizes utilizaram para acertar.  

A possibilidade de intervir no erro acaba desviada. O aluno que ainda não 

conseguiu encontrar a resposta esperada, como os demais fizeram, nem sempre 

conseguirá fazê-lo sem a mediação pontual do professor (ou de um aluno mais 

experiente) sobre sua hipótese particular.  

As discussões coletivas residem em um “lugar” mais aprimorado e a 

aproximação aos conteúdos debatidos continua, portanto, distante para esses alunos 

que mais precisam. É como se conversassem, na classe, sobre um assunto que alguns 

ainda não conseguem entender. Para conduzi-los a um conhecimento mais elaborado, ou 

seja, ajudá-los a avançar no que ainda não descobriram por conta própria, a reflexão 

oferecida requer, muitas vezes, uma atenção individualizada.  

Ensinar implica não só transmitir conhecimentos, mas também criar condições 

para que os estudantes se apropriem do projeto de aprendizagem. Isso demanda em 

intervenções e estratégias docentes diferenciadas. 

“Preste atenção!” Meirieu (2005, p.58) enuncia que autorizar o erro não significa 

aceitar a falta de atenção ou desresponsabilizar o aluno, deixando-o “fazer de qualquer 

jeito”. O rigor com relação às atividades escolares é necessário. É importante, porém, 

perceber quando os registros revelam a tentativa do aluno de aproximar-se do 

conhecimento.  

Neste ambiente, em que a produção reina absoluta, o erro deixa de ser uma 

oportunidade, para ser um acidente, algo a ser evitado, escondido, apagado, mesmo que 

as docentes insistam em mantê-lo ao lado da resposta que esperam dos alunos. Esta 

suposta reflexão, só pela comparação das respostas, infelizmente, torna-se inócua, pois 

para ser efetiva ela precisa suscitar, promover diálogo, estabelecer relações entre ambas.  
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O tratamento dado ao erro confirma a subordinação do aluno à professora, pois 

é ela quem pode fornecer-lhe o caminho dos acertos, da verdade, do sucesso. 

Há uma lógica institucional instaurada, confirmada na sintonia das vozes das 

professoras, construindo um sentido coletivo de equipe. As dissonâncias entre os 

conceitos apresentados e defendidos não foram tão relevantes a ponto de explicitá-los 

isoladamente. Houve diferenças na intensidade das colocações: algumas mais 

acentuadas, outras mais amenas, mas impera uma convergência na ação e nas 

justificativas relatadas. 

Pareceram-me real a satisfação e a percepção que as professoras têm de 

trabalhar a favor do aluno, pelo volume de tarefas que assumem e pela grande maioria de 

aprendizes que alcança a média estipulada. Tal representação - que Bachelard (apud 

BARLOW, 2006) define como certeza imaginária com aparência enganosa de evidência - 

mostrou-se equivocada diante da realidade apresentada, a partir da análise das 

entrevistas. O apego a esta ideia pode imobilizar reflexões e ações das professoras que as 

levariam a caminhar por uma educação mais construtiva, uma avaliação mais formativa e 

uma abertura ao diálogo com o aluno, como elemento ativo e participante do processo 

educativo.  

Ao encontro desse desafio vem o mal-estar docente de não conseguir ajudar 

alunos com supostas “dificuldades” de aprendizagem. “Eu fiz de tudo para ele aprender, 

mas mesmo assim, não consegui!” 

Com um pequeno investimento de tempo, as professoras poderiam amenizar sua 

angústia, devolvendo aos alunos o que lhes é de direito, a autorregulação de sua 

aprendizagem: “O que, de mais importante, você aprendeu hoje?”. Pois, como Freire (1989, 

p.31) dizia: "Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, 

aprendemos sempre." 

Formar professores é trabalhar com construção de conhecimento pedagógico 

pelo que se faz, pelo que se diz e pelo que se sabe. (ALARCÃO, 2010, p.72) E diante deste 

cenário, a possibilidade de transformação estaria na reflexão crítica sobre a prática.  

Penso ser este o aprendizado que minha pesquisa oferece. A formação de 

professores apresenta-se como um espaço privilegiado para, a partir de possibilidades 
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reais, projetar e promover gradativas transformações, pois é entre o real e o ideal que 

encontramos passagem ao que é possível. 

A divergência entre o que se pensa que se faz e o que realmente se faz evidencia 

uma questão importante para a problematização docente: como o aluno aprende e a 

minha atitude avaliativa está a serviço das aprendizagens o máximo possível? (HADJI, 2001, 

p.15) 

A demanda da formação não se define a partir do nada. Se queremos dar voz aos 

alunos, é justo que iniciemos o exercício também com as professoras que clamam por 

maior participação no currículo que lhes é imposto. Ao tomar como ponto de partida suas 

necessidades, considerando-as e compreendendo-as no contexto em que são geradas, 

uma vez que se originam na e da interação estabelecida com seus pares, vislumbramos o 

início de uma mudança. 

Aprender sempre, partindo da identificação do que se tem, ou de onde se está, 

projeta-se o que se deseja ou aonde se pretende chegar. Ensinar sempre, conduzindo a 

trajetória intelectual da classe como um todo, sem perder de vista cada aluno, em seu 

percurso singular. 

Ao investigar o tratamento dado ao erro, foco desta pesquisa, buscava, 

inicialmente, abrir possibilidades para entrever o trabalho com a diversidade. Acredito 

que o maior desafio que os professores enfrentam hoje é garantir que todos os alunos 

aprendam. E como cada um se aproxima dos novos conteúdos com trajetórias pessoais 

muito diferentes, considerá-las deveria ser o maior desígnio. 

Ao constatar que a avaliação do desempenho do aluno por meio de notas 

determina o seu futuro e que a expectativa coletiva institucional - exigente em relação 

aos resultados - dá pouca abertura ao professor para dialogar com o aprendiz sobre seu 

processo de aprendizagem, a possibilidade de olhar para o erro, investigando-o sob 

diferentes ângulos, torna-se remota.  

Mas nós, professores, trabalhamos com possibilidades. Cortella (2008, p.130) 

afirma que é no escavar nas práticas de hoje que encontramos aquilo que hoje pode ser 

feito. No tempo dos educadores, é neste hoje que se encontra o amanhã em gestação. 

Não um amanhã qualquer. Um amanhã intencional, planejado e sobre o qual não se 

possui certezas, mas possibilidade.  
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Possibilidade.  

Para encerrar, recorro a mais uma imagem selecionada (Professora 7). A 

possibilidade de reflexão existe, pois a alegria de buscar não está necessariamente no 

achar, pois é neste percurso que nasce o que antes não se conhecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Le Saul sans Corde. (Doisneau, 1953) 

 

Trazer para a formação de professoras a valorização das ações dos alunos e dos 

significados de suas produções, levando-as a ver além das impossibilidades, encantando-

as com a riqueza das construções e de superações que os aprendizes lhes podem revelar 

é a minha proposição.  

Embora agrupados na mesma série, praticamente com a mesma idade, o 

funcionamento das mentes é bastante particular. Descobrir a lógica que está por detrás 

de cada uma delas ativa processos de desenvolvimento que estão a caminho de se 

completar.  
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Espero que, ao encarar o erro como sinal de uma estruturação em construção, as 

professoras possam redirecionar sua atuação, criando situações que levem o aluno a 

reelaborar o problema em questão. Trabalhar com o erro seria procurar uma proximidade 

com o aluno que apresenta dificuldades na escola: ir ao encontro dos não tão 

“favorecidos”, de quem precisa de mais apoio para avançar.  

É preciso ousar para atrever-se a mudar e a transformar o ensino que espera a 

resposta certa em outro: o da compreensão do que as crianças apreendem da realidade, a 

fim de ajudá-las a comemorar novas conquistas. Considerações sobre e a partir do erro 

podem promover transformações didáticas com vistas à aprendizagem. 

Assim, ao buscar o significado do erro, encontrei outros sentidos que ampliaram 

minha investigação, meu olhar, minhas dúvidas, meus aprendizados.  

Possibilidade. Sonhos... 

Sonhos que conduzem o mundo tanto quanto e até mais que as ideias. Portanto, 

não há nada mais realista do que sonhar. (BARLOW, 2006) 

Desta forma, sonho com uma educação que, no lugar de excluir, possa aproximar 

pessoas, desvelar saberes, provocar descobertas, nutrir esperanças, construir 

conhecimentos que conduzam a lugares nem sempre previsíveis.  

Sonho com uma avaliação que entregue uma mensagem, que tenha sentido para 

aqueles que a recebem. 

Sonho que a escola seja um ambiente em que os alunos possam atribuir um 

sentido pessoal às aprendizagens.  

Sonho com que cada professor aceite as diferenças como um desafio pessoal e 

mobilize-se a favor delas.  

Sonho que o tratamento dado ao erro abra as portas para um universo de 

saberes surpreendentes, sobre o qual se poderá atuar. 

E que bom que há momentos em que o sonho não requer nenhuma prova ou 

nenhuma outra justificativa senão a potência do desejo. Que as certezas, sempre 

provisórias, convivam com as dúvidas que nos mobilizam a seguir adiante.  

Desejo continuar sonhando... 
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 “Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver,  
acrescentariam nova luminosidade às estrelas,  

nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens.” 
Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Children’s Class. 
(GEOFFROY, 1853-1924) 
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 “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas,  
que já têm a forma do nosso corpo, 

esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares; 
é o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, 

teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.” 
Fernando Pessoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sortie de L'ecole.  
(GEOFFROY, 1853-1924) 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

INFORMAÇÕES DA PROFESSORA EF I 

Idade: 

Formação: 

Outros cursos: 

Tempo na docência: 

Tempo na instituição:  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

• Concepção de Avaliação da Aprendizagem 
 

1. Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? 
2. Sua forma de avaliar passou por mudanças nos últimos anos? Que mudanças ocorreram? 

Por quê? 
 
 

• O Significado do Erro na Avaliação da Aprendizagem 
 

3. O que acontece quando o aluno erra? 
4. O que o erro dos alunos significa para você? O que eles revelam? 
5. Há espaço na rotina para você trabalhar o erro dos alunos? Como isso acontece? 

 
 

• Instrumentos de Avaliação 
 

6. Foi pedido que você escolhesse uma prova/exame de um aluno para conversarmos sobre 
ela. Quais foram seus critérios para escolher este aluno ou esta prova? Conversa sobre a 
prova... 

7. Qual o uso que você faz das provas/exames depois de corrigidos?  

 
 

• Rendimento Escolar 
 

8. O que você faz para ajudar os alunos que não revelam bom desempenho? 
9. Você é a favor da reprovação? 

 
 

• Escolha de Imagem 
 

10. Explique, a partir da imagem escolhida, o que é avaliação para você. Justifique. 
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APÊNDICE B - EXEMPLO DE SISTEMATIZAÇÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NAS ENTREVISTAS 

 
 

1. Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? 
 

Fonte Respostas Ideias principais 
P1 Olha, tem que estar avaliando no processo. Então, aqui nós temos essas 

avaliações processuais para depois ir realmente num documento próprio. 
Foram feitos vários em papel, mas hoje em dia a preocupação da gente é 
em avaliar realmente esse processo contínuo. Então, de repente tem um 
trabalho que você dá uma nota pequena, você vê o conceito do aluno, ou o 
trabalho que eles apresentam, que eles preparam.  

- Avaliações processuais compõem uma nota final. 

P2 Tento ao máximo que consigo de diversidade. Eu acho que é um grande 
desafio para o professor e uma reação que fazem julgar na avaliação. Então, 
tem o momento de atividades de grupo, atividades individuais, atividades 
escritas. Tem um olhar em cima de jogos. Para mim, o que eu quero que se 
intensifique, eu gostaria de ter mais diversidade. Para esse meu olhar ser 
mais “instrumento”, porque muitas vezes, a gente acaba tendo como 
resultado a avaliação no papel. E eu acho que o desafio de quanto mais ter 
outros instrumentos, então é caderno, lição de casa, uma apresentação no 
caso voltada na linguagem, na expressão verbal, no jogo. 

- Avaliação em oposição ao julgamento. 
 
- Diversidade de instrumentos avaliativos para além da 
avaliação no papel. 

P3 Nós temos várias maneiras de avaliar. Eu acho que a gente sempre tem que 
levar em consideração o conhecimento do aluno, então no início do ano a 
gente faz aquela análise diagnóstica, porque o 5º ano tem aquela 
característica que é a última do Fundamental I, então algumas arestas vão 
ser aparadas, o pai tem uma expectativa que ele no 5º ano vai sanar todos 
os problemas e não é, mas nós temos que prepará-los. A gente faz essa 
análise diagnóstica e em cima dessas análises nós começamos as nossas 
ações, né? Além das avaliações contínuas, que faz parte da escola; as 
bimestrais, nós fazemos muitas autoavaliações, então estabelecendo metas 
com os alunos e em cima das dificuldades e do que eles precisam alcançar. 

- Avaliação diagnóstica aponta ações à professora. 
 
- Autoavaliação com proposição de metas colocadas pela 
professora para os alunos avançarem em suas dificuldades.  
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P4 Eu acho que a aprendizagem é cotidiana, né? Eu acho que a gente sempre 
tem que estar observando a criança no dia a dia. Isso é um processo 
mesmo, é por dia. 

- Avaliação processual como observação diária do desempenho 
do aluno. 

P5 Documentação formal ou informal? Minha ou do colégio?... Sempre do 
início do ano e cada bimestre a gente tem um diagnóstico. Esse diagnóstico 
é feito por quê? Para ver como essas crianças chegaram do 2º ano e vieram 
para o 3º. Nesse diagnóstico tem as matérias de Língua Portuguesa e 
Matemática. Então, por exemplo, ali se ele está somando, se ele está 
multiplicando, se ele está adicionando, se ele está lendo direito, se não está 
lendo e aí a gente faz uma tabela. Em cima dessa tabela, esse planejamento 
que a gente já recebe de assessor que são responsáveis pelas matérias, a 
gente vai se adequando. Então, por exemplo, algumas ainda têm 
dificuldade de ortografia nos dois rs, então a minha classe vai trabalhar um 
pouco mais em cima desses dois rs. Então, por exemplo, a cada ficha que eu 
corrijo, a cada caderno que eu corrijo, eu tenho todos os nomes dos alunos, 
então ele continua com esse erro, ele esqueceu a letra maiúscula, por que 
esqueceu?  

- Divergências na maneira de reconhecer avaliação. 
 
- Avaliação diagnóstica possibilita adequar o planejamento e 
favorece o trabalho da professora considerando os erros dos 
alunos. 

P6 Eu tenho trabalhado muito assim, de trabalhar com o erro, eu acho essa 
fase super importante. Então, é essa troca de conhecimento. Então, a gente 
vai trabalhando o que o aluno errou, aí o aluno vai na lousa, coloca a forma 
de pensar dele para o outro refletir sobre. Eu acho que a partir daí dá para 
gente ter uma troca e assim eu construir o meu pensamento ou terminar a 
construção de pensamento. A forma que você tem nem sempre é a minha, 
então eu acho que isso enriquece. Aí dá para gente ter um parâmetro de 
como eles estão. Quem atingiu, quem não atingiu, quem precisa de um 
ajustezinho...  

- Troca de estratégias de resolução de problemas, 
compartilhando os acertos. 
 
- Avaliação estabelece parâmetros de ajustes para o grupo. 
 

P7 Na verdade é muito pela observação e pelo trabalho que a gente realiza 
todo dia na sala de aula. Mas a escola exige um documento que são as 
avaliações feitas de acordo com a aula que a gente propõe. Por exemplo, as 
atividades são feitas e normalmente eles fazem mais uma. Essa é feita para 
ser avaliada não só qualitativamente, mas quantitativamente. Vale uma 
nota. Em todas as outras a gente faz intervenção, mas nessa não. Essa a 
gente faz intervenção depois. E a gente que vê todo esse processo da 

- Avaliação parte da observação diária e processual do que o 
grupo realiza. 
 
- Avaliação qualitativa versus quantitativa. 
 
- Nota não reflete o aluno.  
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criança. Não está fazendo isso, a lição de casa não vem, então vamos pegar 
nesse lado. Está faltando isso, ele não está entendendo fazer problema, aí 
intervém ali na hora em sala de aula, eu e a estagiária. Eu tenho um 
pequeno relatório que eu faço porque a nota não reflete totalmente o 
aluno a meu ver. 

- Registros da professora indicam ações afora a nota.  

P8 Essa turma que estou tem um aprendizado que eu tenho achado bem 
interessante. É uma turma que eles vão além do que você oferece. Eu 
percebo que eles têm uma facilidade quando eu estou passando, quando a 
gente está fazendo as atividades de geração e eles têm também uma 
facilidade durante as atividades de manutenção. (O que são atividades de 
geração e atividades de manutenção?) De geração são aquelas que a gente 
gera nota de conteúdos, então são aquelas que se ensinam coisas que eles 
ainda não aprenderam, que vai ampliando o grau de dificuldade de coisas 
que eles já aprenderam, mas que você está dando continuidade nesse 
tempo de maturação deles [...] A manutenção são as atividades em que eles 
vão aplicar esses conteúdos que eles aprenderam. São atividades de 
diferentes graus de dificuldade e com diferentes propostas. Para ver se eles 
conseguem enxergar aquilo que eles aprenderam nas diferentes 
possibilidades que você dá para eles. (E essa avaliação das atividades de 
geração e manutenção acontece como?) Elas são constantes. A de geração 
tem uma avaliação durante o processo, então enquanto eu estou 
construindo com eles todo esse conhecimento nessas diversas áreas eu 
estou avaliando as perguntas que eles fazem, se são perguntas que tem a 
ver, se são perguntas que estão dentro de um contexto ou não. Aí algumas 
perguntas me mostram que eles não entenderam nenhum assunto, então 
eu preciso voltar. Se a pergunta está muito descontextualizada tem uma 
situação que ainda não foi aprendida. E as atividades de manutenção, 
quando elas vão para casa, elas têm a parte de correção. Quando é em sala 
de aula tem a discussão, enquanto eles estão fazendo. Tem os registros 
que, às vezes, são coletivos, mas que também dão pistas do que eles 
aprenderam ou não. (Me conta um pouco dessas outras maneiras de 
avaliar.) Não são só os instrumentos, mas tem o conhecimento construído. 
Então, tudo o que eles produzem, que você tem condições de observar que 

- Atividades de geração (ensinam conteúdos que eles ainda não 
aprenderam) e de manutenção (atividades em que eles vão 
aplicar esses conteúdos que eles aprenderam). 
 
- Avaliação durante o processo dá lugar à retomada de 
conteúdos levando em conta o que o aluno não entendeu, 
dando pistas do que eles aprenderam ou não. 
 
- Tudo o que os alunos produzem pode ser avaliado. 
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eles estão aplicando aquilo que você ensinou, ele pode ser avaliado. Então, 
a avaliação pode ser desde um jogo que você proponha, que eles joguem e 
façam um registro da construção de um jogo aplicando alguns temas que 
você ensinou.  

P9 Diariamente. Eu avalio tanto numa leitura, como numa produção das 
atividades, oralmente quando eles participam, então esses para mim são os 
principais. Eu faço as minhas observações, inclusive eu tenho um caderno 
que eu coloquei uns marcadores, então eu tenho as informações dos 
alunos, o que eles precisam. A partir daí tem as avaliações mensais e as 
bimestrais. Nas mensais, quando eu percebo o erro da maioria da sala 
significa que eu preciso retomar ou dependendo só com aquele aluno ou 
com pouquinhos alunos. Eu retomo isso, até porque eu sou recém-formada, 
e eu falo para a coordenadora: eu quero que todos saibam, que todos 
atinjam os objetivos e quando isso não acontece me preocupa. Tanto que 
eu vou atrás, eu chamo, eu não refaço a atividade avaliada, mas numa aula 
de Educação Física, na aula de Informática eu chamo quem precisa, eu 
passo ou no caderno de estudos ou na lousa mesmo, eu coloco alguma 
continha na lousa. Aí depois da bimestral é essa coisa toda. Para mim tudo 
isso é mais importante que a bimestral, porque depois vem a bimestral, aí 
eu faço a refação, mas depois da nota. 

- Avaliação diária a partir da observação e registro da 
professora com informações acerca das necessidades dos 
alunos. 
 
- Erro da maioria da sala implica em retomada da questão por 
parte da professora. 
 
- Desejo de que todos os alunos atinjam os objetivos propostos.  
 
- O processo é mais importante do que a prova bimestral. 

P10 Eu penso que aprendizagem acontece todos os dias e eu avalio sempre no dia 
seguinte. Então, sempre quando dou algum conteúdo, alguma lição de casa, eu 
vejo o quanto eles aprenderam no dia seguinte. Com o retorno dessa lição de 
casa, com uma autocorreção em sala de aula, eu acredito muito na 
autocorreção no 4º ano, embora tenha alguns professores que acham que eles 
relaxam, que eles não corrigem direito, eu acho que no 4º ano, que é onde 
começa, eles têm muito mais vontade de corrigir os próprios erros e 
autocorreção funciona como uma fixação do que foi dado. A gente revê tudo 
de novo, mostrar novamente para eles o que eles 
 aprenderam e se houve algum erro na hora de apagar, consertar. O que eu 
percebo é que muitas vezes eles têm medo de ter erros.  

- Aprendizagem acontece todos os dias, mas a avaliação da 
professora é no dia seguinte. 

- Autocorreção funciona como fixação do que foi dado. 

- Alunos têm medo do erro. 
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P11 Eu acredito que essa avaliação é processual, todas as crianças dessa faixa, 
que eu brinco, que são recém-alfabetizadas, recém-leitores, tudo mirim, 
tudo recém, então não dá para você ter uma avaliação fechada. Então, à 
medida que as coisas vão acontecendo tem as avaliações que a escola 
promove, que são as avaliações contínuas e tem as avaliações bimestrais 
que vai analisando todo o processo. Mas, no decorrer, eu também tenho o 
meu olhar investigativo, que é o como o meu aluno está aprendendo. 
Então, é vendo, devolvendo, perguntando, analisando uma atividade, 
pondo um bilhetinho no caderno para ele estar revendo as coisas, mas eu 
sinto uma grande dificuldade das crianças perceberem isso. 

- Avaliação processual dividida entre as avaliações que a escola 
promove, que são as avaliações contínuas, e as avaliações 
bimestrais que vão analisando todo o processo. 
 
- Olhar investigativo da professora acerca de como o aluno está 
aprendendo. 
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APÊNDICE C - EXEMPLO DE CATEGORIZAÇÃO DAS IDEIAS CENTRAIS 

 

1. Como você avalia a aprendizagem de seus alunos? 

CATEGORIAS 

 Avaliação processual  
Exames bimestrais com 

atribuição de notas 
Avaliação diagnóstica Autoavaliação 

Erro como indicador para 
ação da professora 

R

E

S

P

O

S

T

A

S 

P1 - Nós temos essas 
avaliações processuais para 
depois ir realmente num 
documento próprio.  
 P4 - Observar a criança no 
dia a dia, como um 
processo mesmo. 
P7 - Observação e trabalho 
realizado todo dia na sala 
de aula.  
P8 - Em tudo o que você 
propõe tem-se condições 
de observar se os alunos 
estão aplicando aquilo que 
você ensinou. 
P11 - Tem as avaliações que 
a escola promove, que são 
as avaliações contínuas, e 
tem as avaliações 
bimestrais que analisam 
todo o processo. 

P2 - Muitas vezes, acaba 
tendo como resultado a 
avaliação no papel. 
P3 - Além das avaliações 
contínuas, que fazem parte 
da escola, temos as 
bimestrais. 
P7 - A escola exige um 
documento que são as 
avaliações. Eu tenho um 
pequeno relatório que eu 
faço porque a nota não 
reflete totalmente o aluno. 
P9 - Para mim tudo isso é 
mais importante que a 
bimestral. 

P3 - Levar em consideração 
o conhecimento do aluno, 
fazendo análise diagnóstica. 
P5 - Tem um diagnóstico 
para ver como essas 
crianças chegaram. 
P8 - É uma turma que eles 
vão além do que você 
oferece. 

P3 - Fazemos muitas auto-
avaliações, estabelecendo 
metas com os alunos e em 
cima das dificuldades e do 
que eles precisam alcançar. 
P8 - Ver se os alunos 
conseguem enxergar o que 
eles aprenderam a partir 
do que você dá para eles. 
P10 – Os alunos têm 
vontade de corrigir os 
próprios erros e auto-
correção funciona como 
uma fixação do que foi 
dado. 

P6 - O aluno vai na lousa, 
coloca a forma de pensar 
dele para o outro refletir 
sobre ela. 
P8 - As perguntas dos 
alunos mostram que eles 
não entenderam o 
assunto, então eu preciso 
voltar. 
P9 - Eu tenho um caderno 
com marcadores, com as 
informações dos alunos, o 
que eles precisam. Quando 
eu percebo o erro da 
maioria da sala significa 
que eu preciso retomar. 
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