
“O professor diz que ensina, mas
o aluno não aprende”. Este dis-
curso é comum em escolas de to-
do o país. E para desvendar os
motivos do baixo aprendizado, a
Fundação Victor Civita se debru-
çou sobre o tema e descobriu
quais os erros mais comuns come-
tidos por alunos (e também por
professores). A começar por um
fato: o erro não é problema, é so-
lução.

“Existe a tendência de o profes-
sor tentar evitar o erro a qual-
quer custo. Mas o erro é um indi-
cador. Ninguém passa de um ní-
vel de conhecimento para outro
sem errar”, diz Regina Scarpa,
coordenadora pedagógica da Fun-
dação Victor Civita.

A fundação categorizou seis ti-
pos de erros mais comuns em
classe e quais as melhores formas
de solucioná-los em conjunto
com os alunos. O erro “construti-
vo”, por exemplo, é o tipo mais
comum dentro da sala de aula e
mostra as hipóteses do estudante
sobre qualquer conhecimento
apresentado.

É com foco no modelo constru-
tivo de erro que está o trabalho
da professora Elaine Cristina Fer-
reira Luiz, EMEF Odinir Magna-
ni, em Tupã, no interior de São

Paulo. A pedagoga, que dá aula
para o terceiro ano do ensino fun-
damental, identificou que seus
alunos cometem frequentemen-
te o mesmo erro na hora de fazer
a chamada “conta armada”, posi-
cionar os números de forma in-
correta. E como ficar explicando
a mesma teoria não dá resultado,
Elaine decidiu usar as estratégias
dos próprios alunos para facilitar
o aprendizado. Ela coloca os er-
ros mais graves na lousa e divide
a classe em duplas, pedindo que
cada uma delas defina uma estra-
tégia para resolver os problemas.
“A estratégia do amigo pode aju-

dar mais do que o professor ten-
tando ensinar”, diz.

Outros erros comuns são os
“de distração” — a criança tem
estrutura cognitiva para com-
preensão, mas não responde cor-
retamente, por isso, é preciso
chamar atenção e pedir cuidado
nas atividades; “de lógica diferen-
te da utilizada pelo professor” - o
aluno utiliza alternativas para re-
solver uma questão. Mesmo que
a resposta esteja correta, o que es-
tá em jogo nesse caso é a aprendi-
zagem da estratégia. Em alguns
casos o próprio professor pode le-
var ao erro. Por exemplo, no caso
de erros “provocados pela per-
gunta” - criança não compreen-
deu o enunciado ou pergunta e a
saída é propor outras atividades
para esclarecer a solicitação; ou
mesmo por “falta de conheci-
mento didático do professor” -
quando a maior parte da turma
não absorve o tema apresentado
e é preciso adotar outra forma de
ensino. Para poder trabalhar so-
bre o erro, porém, a coordenado-
ra da Fudanção Vitor Civita lem-
bra que o professor tem de ter
tempo para planejar a aula. “Por
isso é tão importante a Lei do Pi-
so, que determina 1/3 das ativida-
des extra classe”, afirma. ■

Ambiência. Segundo o dicioná-
rio o termo refere-se ao meio
físico ou moral em que se vive;
espaço envolvente; meio am-
biente (ambiência hospitalar;
ambiência religiosa). Nada que
tenha a ver com o espaço desti-
nado ao tratamento dos ani-
mais, pelo menos, até agora. A
Faculdade Cantareira, de São
Paulo, lançou o primeiro curso
de especialização em Ambiên-

cia e Bem-estar de Animais de
Produção do Brasil.

Desenvolvido em parceria
com o Núcleo de Pesquisa em
Ambiência da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz,
da Universidade de São Paulo
(NUPEA/ESALQ/USP), o curso
tem como objetivo atender a de-
manda das empresas exportado-
ras de aves, suínos e bovinos.
“Cada vez mais os mercados exi-
gem que os produtos tenham ga-
rantia de origem. E isto está rela-
cionado desde o manejo de pro-
dução, às condições climáticas

e também à forma como os ani-
mais são tratados”, conta Iran
José Oliveira da Silva, coordena-
dor do Centro de Estudos Avan-
çados da Faculdade.

Á ideia é preparar veteriná-
rios, agrônomos e zootecnólo-
gos para atuar no treinamento e
inspeção de práticas de bem es-
tar na produção. Segundo Silva,
no Brasil, diferentemente do
que já acontece na Europa e nos
EUA a ideia de ambiência ainda
é nova. “Mas os clientes pedem
cada vez mais garantias de um
tratamento adequado.” ■ R.O.

Divulgação

O Brasil e os brasileiros vivem um momento ímpar. O
crescimento e a prosperidade alcançados nos últimos
anos, aliados ao fortalecimento do mercado interno co-
mo resultado da conquista de melhorias na distribuição
de renda, nos têm garantido uma exposição internacio-
nal inédita, o que contribui para realimentar o já positi-
vo potencial de evolução. Diante dessa onda positiva, é
natural que percebamos com mais nitidez algumas defi-
ciências, especialmente as que surgiram nos momentos
mais difíceis de nossa curta trajetória como nação, que
soma pouco mais de 500 anos.

Uma das mais perceptíveis distorções está vinculada à
qualidade da educação. Como país em pleno desenvolvi-
mento, a necessidade de pessoas preparadas para ocupar
variadas funções profissionais tem crescido fortemente.
Surge aí um importante gargalo vivido por empresas,
empreendedores, instituições, entidades e organismos
públicos e privados. O fenômeno ameaça gravemente o

potencial de expansão
de setores inteiros, em
razão da escassez de pes-
soal capacitado para as-
sumir os postos de traba-
lho oferecidos.

O Brasil somou impor-
tantes conquistas na
área do ensino nas últi-
mas décadas. Primeira-
mente, está sendo ga-
rantido acesso a todos
os ingressantes no Ensi-
no Fundamental. As-
sim, a quase totalidade
das crianças desfruta do
direito constitucional à
escolaridade gratuita.
Também foi ampliada a

oferta de vagas no Ensino Superior, não só com o aumen-
to da rede de universidades públicas, mas, também, com
a abertura à expansão das chamadas Instituições de Ensi-
no Superior privadas, apoiadas, inclusive, por programas
de concessão de bolsas ou de financiamento estudantil.

A oferta de um ensino de melhor qualidade em todos
os níveis educacionais tornou-se o motor de grandes
preocupações e esforços de governos, instituições, em-
presas e autoridades. Apesar desses esforços, a evolução
tem ficado aquém do esperado. Neste mês de fevereiro, o
movimento Todos pela Educação, que instituiu metas a
serem atingidas até 2022, divulgou dados preocupantes,
que indicam que, sem mudanças consideráveis, as referi-
das metas podem não ser atingidas, principalmente em
razão do ingresso tardio nas escolas, dos altos índices de
repetência e do número de matriculados que abando-
nam os estudos.

Apesar de as instâncias governamentais estarem se es-
forçando para garantir o acesso à escola, nenhuma unida-
de da Federação superou, em 2010, a meta estabelecida se-
gundo os objetivos intermediários estabelecidos pelo mo-
vimento, que previa 93,4% de todas as crianças e jovens
entre 4 e 17 anos matriculadas e frequentando a escola.

O país todo e o empresariado brasileiro, em especial,
precisam contar com pessoas bem capacitadas a assumi-
rem as demandas do crescimento, que tendem a evoluir.
Nesse sentido, a educação de qualidade é essencial para
garantir a força intelectual e profissional necessária para
atender à demanda por capital humano, principal pilar
de nosso progresso e soberania em termos de conheci-
mento. Os desafios não são poucos, mas a coordenação
de esforços dedicados para qualificar o ensino e a capaci-
tação oferecida aos brasileiros será um fator crucial para
a consolidação do desenvolvimento. ■

Regina Scarpa
Coordenadora
pedagógica
da Fundação
Victor Civita
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Qualidade depende
de esforço coordenado
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“Tratar bem” agora é disciplina

Professor aprende a
usar o erro para ensinar

A Faculdade Cantareira lança o
primeiro curso de especialização
em Bem-estar Animal do país

“Existe uma tendência de o
professor tentar evitar o erro a
qualquer custo. A questão é que
o erro é um indicador. Ninguém
passadeumníveldeconhecimento
para outro sem errar”

Os desafios não
são poucos, mas a
coordenação de
esforços dedicados
para qualificar
o ensino e a
capacitação
oferecida será um
fator crucial para
a consolidação
do desenvolvimento

Fundação Victor Civita identifica principais falhas que os alunos
cometem na sala de aula e cria estratégia para poder vencê-las

PEDRO MELO
Presidente da KPMG no Brasil

Nasaladeaula, erros podem
setornarinstrumentode
aprendizagem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




