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Resumo 

Essa pesquisa buscou elencar as contribuições da 

educação problematizadora de Paulo Freire acerca do 

erro na aprendizagem, cujo objetivo geral foi investigar 

como o erro na aprendizagem de conteúdos do Ensino 

Fundamental tem sido abordado em artigos científicos da 

área da Educação e da Psicologia, entre 2000 e 2019, e 

sistematizar as contribuições da educação crítica e 

problematizadora de Paulo Freire para as relações de 

conhecimento estabelecidas entre educador(a) e 

educandos(as).  

Introdução  

O erro do aluno é um fator que permeia o processo de 

ensino e aprendizagem e deveria ser o foco de atenção e 

revisão pelos professores. Entretanto, muitas vezes ele é 

encarado como algo ruim ou simplesmente ignorado 

quando o aluno não atinge as expectativas do professor. 

É necessário destacar que o erro precisa ser um dado do 

processo ensino-aprendizagem que conduz o educador a 

refletir sobre sua formação docente e sua postura diante 

do educando, que pode sentir-se culpado por não ter 

acertado determinadas questões. Portanto, ao professor 

cabe pesquisar e compreender o erro que acontece em 

sala de aula para entender os rumos da aprendizagem 

dos alunos, aprendendo juntamente com eles e refletindo 

sobre sua prática educativa, rompendo com a ideia do 

erro como forma de opressão. Assim, entre as questões 

abordadas, inclui-se como destaque as contribuições de 

Paulo Freire, em que conceitos estudados nas obras 

Pedagogia da Esperança (2011), Pedagogia do Oprimido 

(2019) e Pedagogia da Autonomia (1996) oferecem 

concepções desenvolvidas de forma dialética para 

compreender o processo de ensino e aprendizagem 

numa perspectiva crítica, em meio às dificuldades que 

permeiam a sala de aula, a relação professor e aluno, a 

prática do educador, entre outros fatores que nutrem a 

experiência necessária com relação ao erro do aluno. 

Material e Métodos 

Esse estudo, de natureza qualitativa, caracteriza-se 

como uma pesquisa bibliográfica. A coleta de dados deu-

se por uma busca de artigos científicos por meio da 

plataforma Scielo, das áreas da Educação e da 

Psicologia publicados entre os anos 2000 e 2019, 

utilizando as seguintes palavras chaves: “erro”, erro AND 

aprendizagem e erro (sem aspas). 

Resultados e Discussão 

Da coleta de dados, seis artigos foram considerados 

pertinentes a essa pesquisa, sendo dois periódicos de 

Psicologia e quatro periódicos da Educação. Os artigos 

tratam do erro nos seus estudos das seguintes maneiras: 

como uma característica inerente do indivíduo construtor 

que se utiliza dele para passar pelo processo de 

equilibração; a necessidade de uma formação mais 

abrangente dos profissionais que lidam com o ensinar e 

o aprender de forma que sejam capazes de sistematizar 

os dados colhidos que servirão para a mediação do 

conhecimento e sua avaliação; além de manterem-se 

pesquisadores e reflexivos sobre os erros dos alunos; 

como algumas significações do erro dependem de 

variáveis como os sentimentos que os sujeitos nutrem 

sobre si, o outro e o objeto de conhecimento; a 

sistematização de estudos que apontam os alunos como 

culpados pelo erro, desconsiderando os demais fatores 

do meio educacional; e o quanto a prática do professor 

impacta na condução do trabalho com o erro. 

Conclusão ou Conclusões 

Trabalhar o erro na educação problematizadora, 

juntamente com o aluno, é possibilitar que ele questione 

e reflita sobre sua produção e sobre aquilo que precisa 

ser mais profundamente aprendido, além de possibilitar 

ao professor olhar para o aluno e ouvi-lo para organizar a 

sua prática e o seu planejamento. Numa perspectiva 

progressista de Paulo Freire, o erro do aluno deve ser 

atendido pelo professor com a possibilidade de diálogo 

entre a resposta do educando e os significados das 

questões propostas, a disposição para pesquisar quais 

os motivos dos erros, refletir sobre sua prática e suas 

propostas de ensino, se estão atendendo o processo de 

aprendizagem do aluno, etc., a fim de que o educador 

possa exercer sua função de mediador do conhecimento 

e que ensine os educandos a pensar criticamente. 
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