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Para saber mais ...

AA. vv. (2000): Evaluación como ayuda ai aprendizaje. Barcelona. Graó.
Este livro reune diferentes artigos que analisam a avaliação como um elemento do
processo educacional que pode e deve favorecer a aprendizagem dos alunos. Inclui
reflexões e práticas em todas as etapas educacionais.

BLACK, P.; WILLlAMS D., (1998a): "Assessment and classroom learning". Assessment in
education, 4(1), p. 7-71.
Neste extenso artigo os autores revisam diferentes pesquisas sobre práticas de avaliação
formativa e demonstram que sua aplicação coerente em aula tem importantes
consequências na melhora dos resultados da aprendizagem. É uma boa revisão.
Também são muito interessantes o restante dos artigos deste número da revista, que
fazem uma anál ise crítica de tal artigo.

GINÉ, N.; PARCERISA, A. (2000): Evaluación en Ia educación secundaria. Barcelona.
Graó.
Este livro propõe a avaliação como um meio para ajudar a aprender e a ser cada vez
mais autônomo e não para atribuir nota e segregar. Os autores combinam elementos
para uma profunda reflexão sobre a avaliação, com a proposta de instrumentos
aplicados em aula, assim como recursos para a avaliação de alguns aspectos de
ensino por parte do corpo docente.

SANTOS GUERRA, M. Á. (1993): La evaluación: un proceso de diálogo, compresión e
mejora. Málaga. Aljibe.
Este livro oferece um olhar sobre a avaliação em aula, nas escolas e no sistema.
Aprofunda-se na ideia de que a avaliação deveria servir para promover o diálogo
entre os professores, entre eles e os alunos e entre a sociedade e a universidade, com
a finalidade de gerar compreensão. O livro reconhece que, nas escolas, avalia-se
muito e muda-se pouco, e postula que se a avaliação gerasse compreensões, seria
muito possível melhorar a prática.

3
o erro é útil para regular

a aprendizagem

" o erro é útil". Convém estimular sua expressão para que se possa
verificar, compreender efavorecer sua regulação.

Por que os alunos tendem a copiar?

Para a maioria dos alunos, as estratégias de ação são defensivas e inclu-
sive clandestinas, de maneira que sempre tentam minimizar os esforços
necessários para conseguir um proveito máximo. (Perrenoud,1998).

Rosa, professora de ciências sociais, está preocupada com o com-
portamento que observa em seus alunos. Por exemplo, quando pede para
eles que expressem sua opinião, tendem a se esconder ou a responder com
monossílabos. Quando lhes propõe uma tarefa em grupo, sempre há um
colega que faz a maior parte do trabalho, deixando para os demais a cópia.
Nos exercícios feitos em casa, sempre encontra três ou quatro modelos que
demonstram que os poucos que apresentam os trabalhos copiam uns dos
outros.

Embora insista em dizer-lhes que copiando não aprenderão a pensar
por si mesmos, nada consegue. Pede ajuda a uma colega, Júlia, para que
esta observe algumas de suas aulas e lhe diga se algo que ela faz pode fa-
vorecer esse comportamento da turma. Júlia lhe diz para não se preocupar,
que é normal que isso ocorra, já que, geralmente, a escola pune muito o
erro e tende a marginalizar aqueles que os cometem; com isso, os estu-
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dantes tentam dissimular esses erros com todo o tipo de estratégias, mas
tentará ajudá-Ia se ela também observar suas aulas e lhe der ideias para
torná-Ias melhor.

Depois das respectivas observações, identificam possíveis causas do
comportamento dos alunos:

• Rosa faz cara feia e cala a qualquer aluno que lhe diga algum dis-
parate. É evidente que ninguém queira ser questionado e que todos
tenham medo de responder por temor de não acertar e cair no ridí-
culo.

• Quando lhes dá uma tarefa para o trabalho em grupo, refere-se so-
mente ao conteúdo da atividade, não fazendo propostas de organi-
zação do grupo para realizá-Ia. Não há dúvida de que os alunos se
auto-organizam da forma mais eficiente para responder sua orienta-
ção, que se refere apenas aos resultados do trabalho.

• Pontua a todas as tarefas com uma nota que é significativa na ava-
liação final. Por isso, entende-se que os alunos queiram passar e ten-
tem copiar daqueles que têm fama de fazê-Ias bem.

• Júlia tende a dizer sempre qual é a resposta correta. Inclusive, às ve-
zes, quando atesta que os alunos não sabem de que forma escrevê-
Ia, dita-a para que copiem em seus cadernos. Seus alunos tendem a
pensar mais no que Julia espera que eles digam ou escrevam, do que
em expressar suas próprias ideias.

• Também pontua as tarefas com uma nota que é importante na ava-
liação final, mas acrescenta comentários sobre os erros cometidos e a
forma correta de fazer. No entanto, os alunos nem os leem; somente
olham a nota e se desanimam quando é baixa.

Tanto Rosa quanto Júlia decidem que, apesar de o ato de copiar ser
uma prática habitual em todas as escolas e aulas, deveriam fazer algo para
mudá-lo. Dispõem-se a buscar algum livro ou artigo que trate do tema, pro-
pondo-se a apresentar aos colegas que lecionam no mesmo nível, um plano
de ação conjunta para tentar fazer com que os alunos reconheçam que copiar
não é útil para aprender.

Avaliar para aprender 41

Necessidade de mudar a concepção sobre
o papel do erro na aprendizagem

É muito importante criar um ambiente, um clima não
ameaçador na aula, de forma que aqueles que apren-
dem sintam que suas ideias serão escutadas [...] porque
qualquer um de nós, quando vamos aprender algo novo,
necessitamos de oportunidades para nos equivocar e de
voltar a pensar as coisas por nós mesmos. Nem sempre
deparamo-nos com a resposta correta da primeira vez.
Esse tipo de clima, então, ajuda na aprendizagem indi-
vidual. (Iiménez, 1998)

Geralmente, o "erro" tende a ser considerado na
escola como algo negativo, algo que os alunos aprendem
a esconder para não serem punidos. Todavia, o erro é o
ponto de partida para aprender. Se lendo um texto ou es-
cutando uma explicação assimilássemos completamente
o que o professor tentou nos comunicar, a escola não seria
necessária. Entretanto, a realidade nos mostra o contrário.
Cada pessoa constrói suas próprias ideias a partir de suas
percepções e das interações com outros, e para chegar a
compartilhar o conhecimento elaborado ao longo dos sé-
culos, requer-se a superação de todo tipo de obstáculos.

Este processo é, ao mesmo tempo, o fundamento
do desenvolvimento cultural da humanidade. À diferen-
ça de outras espécies, os jovens não aprendem repetindo
mimeticamente os conhecimentos dos adultos, mas sim
reconstruindo-os. Isso significa que o processo de apro-
priação de tais conhecimentos seja longo e trabalhoso, e
que em seu percurso sejam geradas novas ideias e novas
formas de atuar. Os "erros" são algo normal, inclusive
necessários para a dita reconstrução.

Portanto, se algo deve mudar na escola é o status do
erro (Nuanzi, 1990).Se não houvesse erros para superar,
não haveria possibilidades para aprender. Astolfi (1999),

Os jovens aprendem
reconstruindo os
conhecimentos
dos adultos, e não
repetindo-os. Os "erros"
são algo normal e,
inclusive, necessários
para tal reconstrução.
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Na escola, o que
deve mudar é o

status do erro: este
é um indicativo dos
obstáculos com os

quais se defrontar o
pensamento do aluno

ao resolver as questões
acadêmicas, e o desafio

dos professores é
compreender suas

causas para que seja
possível corrigi-Ios.

A avaliação que serve
para aprender é o

meio para conseguir a
aproximação progressiva

das percepções que
aquele que aprende e

aquele que ensina têm
sobre os contúdos.

em seu livro El error, un media para ensefíar, considera que
nós, professores, deveríamos fazer o esforço de deixar de
lado nossa fixação por identificar se os alunos se distan-
ciam da "norma", fato que nos faz considerar os erros como
elementos excludentes que devem ser punidos, para come-
çar a usá-los de modo estratégico. O erro é um indicador
dos obstáculos com os quais se defronta o pensamento do
aluno ao resolver as questões acadêmicas. Nosso desafio é
compreender suas causas, porque somente ajudando-os a
reconhecê-Ias será possível corrigi-los.

Aprender não é apenas incorporar conhecimentos
a uma mente vazia, mas sim reconstruí-los a partir de ou-
tros já conhecidos, revisando concepções iniciais e refazen-
do práticas. Einstein dizia que boa parte de seu trabalho
consistia em detectar erros na resolução dos problemas e
superá-los um a um.

Os estudantes que têm êxito na escola se caracteri-
zam - mais que por não cometê-los, mas por sua capaci-
dade de identificar erros e corrigi-los. Entretanto, nem to-
dos desenvolveram essa capacidade, por isso, é tarefa dos
professores promovê-Ia. Isso implica ensinar os alunos a
reconhecerem suas ideias e práticas, a identificar seme-
lhanças e diferenças com o conteúdo introduzido em aula
e a tomar suas próprias decisões acerca de quais aspectos
deveriam mudar e melhorar.

A avaliação: peça-chave na comunicação
entre alunos e professores

A avaliação que serve para aprender fundamenta-se
na possibilidade de verbalizar pontos de vista, contrastá-los
e acordar novas formas de falar e de fazer. Dito de outra for-
ma, é o meio para conseguir a aproximação progressiva das
representações que aquele que aprende e aquele que ensina
têm sobre os conteúdos. Se se consegue romper as rotinas
dominantes, a avaliação converte-se na chave que facilita
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a comunicação entre o professor e o aluno. Todavia, ao ser
comum a concepção de que o erro é algo ruim que deve
ser escondido do olhar do professor e inclusive dos colegas,
na aula instalam-se práticas de trabalho fundamentadas na
cópia, em passar despercebido e em renunciar a pensar por
si mesmo. Essas práticas impedem que as dificuldades e os
erros sejam expressados e identificados, tomando impossí-
vel sua regulação.

Para que os alunos percam o medo de se expressar,
deve haver uma mudança muito importante nas "regras
do jogo" que habitualmente são estabelecidas em aula. O
erro não deve ser punido, pelo contrário, deve ser con-
siderado como o eixo do trabalho em grupo. Ao mesmo
tempo deve-se poder falar, opinar, contrastar, avaliar ... As
aulas silenciosas não têm sentido algum.

Não é, pois, estranho que Rosalind Driver (Iiménez,
1988) insista na necessidade de introduzir mudanças pro-
fundas na gestão e no ambiente das aulas, com o objetivo de
possibilitar que todos os alunos expressem suas ideias e as
discutam sem medo, sejam elas errôneas ou não. Somente se
os alunos puderem expressar suas ideias e testá-Ias, poderão
identificar possíveis incoerências ou outras formas de atuar.
No entanto, para isso, alunos e professores devem chegar
a reconhecer que aprender não significa repetir enunciados
ou práticas "corretas", mas sim compreender as causas das
"incorretas". Geralmente, os alunos não reconhecem o inte-
resse que há em ler os comentários dos professores; a eles
interessa a nota, mas esta não ajuda a estabelecer um siste-
ma de comunicação útil em aula. Se "pensar é ir de erro em
erro", os erros interessam. São parte do processo que conduz
à inteligibilidade das coisas, no transcurso do qual é funda-
mental que se possa dialogar na aula sobre eles. Um diálogo
que se constitua em um autêntico exercício de comunicação
entre pessoas que buscam compreender os critérios dos de-
mais e, nessa busca, reconhecer pouco a pouco os pontos de
vista e as práticas que se deveriam revisar.

É necessário introduzir
mudanças profundas na
gestão e no ambiente
das aulas, com o
objetivo de possibilitar
que todos os estudantes
expressem suas ideias e
as discutam sem temor,
sejam elas errôneas ou
não.

Da "correção" dos
professores, interessa
aos alunos a "nota",
mas esta não ajuda
a estabelecer um útil
sistema de comunicação
em aula.
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Conclusão

A condição necessária para que os alunos aprendam a regular suas
ideias e práticas é a mudança no status do erro. De algo que se tem de es-
conder, deve passar a ser algo totalmente normal e positivo em qualquer
processo de aprendizagem. Aprende-se porque nossas ideias, nossos proce-
dimentos e nossas atitudes podem evoluir.

a erro é um bom indicador dos processos intelectuais com os quais o
aluno enfrenta a realização de uma atividade. Quando se percebe sua vertente
positiva na aprendizagem, converte-se em algo criativo em vez de destrutivo.

Esconder as próprias concepções e práticas ou copiar as de outros é o
que mais impede a aprendizagem, porque é impossível receber ajuda para fa-
cilitar a autorregulação. Da mesma forma, penalizar os erros somente conduz
ao desânimo dos que aprendem (e também do professor). Para que os alunos
percam o medo de expressarem-se, devem ser produzidas mudanças muito
importantes na gestão da aula e na finalidade que se outorga à avaliação.

Seria possível pensar que, com o tempo e com os meios de que um
professor dispõe, é impossível detectar, compreender e ajudar a superar os
erros de cada estudante; mas, na realidade, a maioria dos erros importantes
são comuns a muitos alunos, sua regulação é um problema de organização
da aula. Convém considerar que somente quem cometeu os erros pode cor-
rigi-Ios, pois a função do professor é propor ações que ajudem os alunos a
se autorregular.

Por outro lado, os alunos, inclusive aqueles que não cometeram erros,
podem aprender com os colegas. Não se enganar na realização de uma tare-
fa não quer dizer que ela esteja bem compreendida e interiorizada. Muitas
vezes, um aluno, ao confrontar-se com as produções não tão exitosas de ou-
tros colegas, compreende por que fez bem e dá mais sentido para ideias ou
práticas que somente havia intuído.

Encontramo-nos, assim, diante de uma maneira distinta de conceber a
aula e, consequentemente, sua organização. Trata-se de geri-Ia como um sis-
tema no qual os atores possam trocar papéis que normalmente estão determi-
nados de forma diferenciada: os alunos podem atuar como professores, os que
têm êxito podem aprender dos que não o tem, e o professor pode aprender de
seus alunos lógicas de raciocínio errôneas e estratégias para superá-Ias, estra-
tégias que propõem e aplicam aqueles que estão aprendendo.
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Na prática

Revisemos os erros

Os três exemplos seguintes correspondem à produção de um aluno ao
refletir sobre seu trabalho. Remontam o trabalho de dois professores (Ferrer e
Simón, 2001)que buscaram implicar os alunos na resolução de suas dificulda-
des. Os instrumentos concretos, os aspectos propostos para a autorreflexão ...
sem dúvida, podem ser aperfeiçoados, mas somente o fato de propô-los já
influencia nas percepções dos alunos sobre sua aprendizagem.

Como eles constataram, o mais destacável desse tipo de trabalho é a rela-
ção que permite estabelecer entre o professor e os alunos para falar sobre como
melhorar, embora a informação que o professor possa ter não sejamuito diferen-
te da que poderia ter por outros meios. Os meninos e as meninas agradecem a
atenção do professor que se interessa de forma tão concreta por seus erros e difi-
culdades e, portanto, envolvem-se com maior facilidade na tarefa de investigar
juntos qual é a melhor estratégia para rentabilizar o trabalho de aprender.

1. Por que não revisar de que forma se tem realizado um exercício?
O Quadro 3.1 apresenta um questionário proposto depois de ter sido

realizado um exercício de um programa de genética assistido por computa-
dor. Pede-se aos alunos que autorreflitam sobre:

• O tema objeto de estudo, o problema que investigaram e os dados
que tinham.

• Os conceitos que necessitavam ativar para sua resolução.
• A sequência de passos que seguiram para chegar a um resultado.
• A parte do trabalho que lhes representou uma dificuldade maior.

Quadro 3.1. Questionário para promover a autorreflexão

REVISÃO DO TRABALHO REALIZADO

Nome: Data:

O professor nos propôs um problema de... O que o problema me perguntava era...

Os dados que nos deram foram ... Para resolvê-Io segui os seguintes passos...

Para poder resolvê-Io tinha que saber... O mais difícil para mim foi ...

Continua
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Esse simples exercício facilita para os alunos a síntese dos aspectos
mais relevantes da atividade, focando-se naqueles alunos mais disperses,
obrigando-os a tomar consciência do que fizeram. Para nós, professores, per-
mite delimitar as dificuldades de cada aluno e, assim, raciocinar com eles
acerca das estratégias que aplicaram, e revisar seu planejamento e execução.

2. Por que não nos antecipamos à ação? t~~ «=fe<::J
Com o questionário do Quadro 3.2, busca-se promover que os a4Jnos

antecipem e sejam conscientes do que devem conhecer e saber fazer para po-
der responder com êxito perguntas que possam lhes ser propostas em uma
atividade de revisão de conhecimentos. As respostas dos alunos permitem
identificar suas percepções e regulá-Ias antes de realizar a atividade, com o
que é mais provável que tenham êxito ao realizá-Ia.

3. Por que não ajudar os alunos a administrar seus erros?
O Quadro 3.3 tinha a finalidade de ajudar os alunos a identificar pos-

síveis causas das "falhas" cometidas em uma prova de avaliação de conheci-
mentos. Os alunos responderam quando lhes foi devolvido seu trabalho ana-
lisado. Nesse tipo de atividades busca-se que reflitam sobre:

• De que forma organizaram o estudo e quais estratégias utilizaram.
• Aspectos que fizeram bem e não é necessário revisar.
• Quais dificuldades de leitura, de compreensão, de realização, de
conceitos... encontraram.

• Possíveis causas dos erros cometidos.
• Formas de solucionar as diferentes dificuldades.

Quadro 3.2.Questionário para promover a antecipação da ação

COMO PREPARAR A PROVA SOBRE MEUS CONHECIMENTOS DE:
"O SISTEMA NERVOSO E OS SENTIDOS"

l . O que devo saber explicar sobre o funcionamento do sistema nervoso?

2. No que devo pensar para explicar algum fenômeno relacionado com a capacitação
de estímulos por meio dos sentidos?

3. De que forma se constrói um mapa conceitual?

4. Quais novos vocabulários devo lembrar e saber utilizar corretamente ao falar do
sistema nervoso e dos diferentes sentidos? (somente o básico)

5. O que devo fazer para argumentar corretamente por escrito se estou ou não de
acordo com uma informação?

Continua
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Quadro 3.3.Questionário para promover a autogestão dos erros

ANÁLISE DA ATIVIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE MEUS CONHECIMENTOS SOBRE: liA DIGESTÃO"

Nome: Data:

l ,Soube explicar o que ocorre com um pedaço de pernil quando o digerimos?
• Fiz bem.
• Esqueci de explicar o que ocorre na boca ou não o fiz bem.
• Esqueci de explicar o que ocorre no estômago ou não o fiz bem.
• Esqueci de explicar de que forma o fígado influencia na digestão ou não o fiz bem.
• Esqueci de explicar o que ocorre no intestino delgado ou não o fiz bem.
• Esqueci de explicar o que ocorre no intestino grosso ou não o fiz bem.
• Esqueci de explicar de que forma os nutrientes chegam a todas as partes do corpo.

O que eu deveria fazer para melhorar minha resposta?

2. De que forma elaborei o mapa conceitual?
• Fiz corretamente.
• Não sei se o fiz corretamente.
• Não sei fazê-Io.
• Não escrevi os conectores ou me enganei em alguns.
• Não hierarquizei bem os conceitos (não pus os conceitos mais gerais na parte

superior).
• Não inter-relacionei conceitos de mesmo nível.
• Não dei exemplos.

O que eu deveria fazer para melhorar meu mapa conceitual?

3. Utilizei o vocabulário adequado?
• Sim.
• Não nomeei adequadamente as seguintes partes do sistema digestivo:
• Não utilizei adequadamente os verbos:

O que eu deveria fazer para melhorar?

4. De que forma analisei o gráfico?
• Fiz corretamente.
• Não entendi a pergunta que me faziam.
• Não soube identificar as magnitudes que relaciona.
• Não soube interpretar como estão relacionadas.

O que eu deveria fazer para aprender a ler melhor um gráfico?
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Para saber mais...
ASTOLFI, J. P. (1999): fi errar, un media para enseõer. Sevilla. Díada. (Investigación y

ensefianza, 15)

Neste livro analisa-se o status que o meio escolar dá ao erro. O autor o define como
"distanciamento de uma norma". Sugere matizar o caráter punitivo, reapresentando-o
a partir de outras óticas que permitam ao professor aproveitar todas as suas
possibilidades. Revisa quão variados podem ser os erros escolares e de que forma
classificá-Ios em função de suas causas e origens.

4
o mais importante é

aprender a se autoavaliar

"O mais importante: aprender a se auioaoaliar", Para isso, é necessá-
rio que os alunos se apropriem: dos objetivos da aprendizagem, das es-
tratégias de pensamento e de ação aplicáveis para responder às tarefas
propostas e dos critérios de avaliação.

É possível aprender sem compartilhar?

Como parte de um projeto da área de ciências sociais, Maria propõe
para seus alunos uma atividade na qual tivessem de simular que se encon-
travam em uma ilha deserta e deveriam se organizar da mesma maneira que
os exilados. O objetivo de Maria era que os alunos pensassem de que forma
se organiza um grupo social e de que forma podem ser alteradas por meio da
decisão coletiva as regras e as leis dentro de uma comunidade.

Antes de iniciar a lição, uma observadora que está realizando um es-
tudo da aula disse para Luísa que pretendia que os alunos "utilizassem con-
ceitos de controle social, de cooperação, de interdependência, de divisão do
trabalho e de conflito, para lhes ajudar a moldar a descrição e a organização
da ilha". Tinha, também, outros objetivos: o desenvolvimento da capacidade
de se comunicar, de discutir e de tomar decisões em pequenos grupos sem a
presença do professor.

Quando terminou a atividade, Maria entrevistou alguns alunos e lhes
perguntou o que achavam que tinham aprendido e o que achavam que a
professora esperava que eles aprendessem de tudo o que haviam feito. Al-
gumas das respostas foram:


