
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE VALORIZAÇÃO DO ERRO NO ENSINO SUPERIORTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FRANCINALDA ALVES DE QUEIROZ, RENATA SIVIERO FARIAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MIKE YOSHIO HAMASAKI, SANDRA MARIA HOLANDA DE MENDONÇAORIENTADOR(ES): 



INTRODUÇÃO 

A qualidade do ensino em sala de aula está intimamente relacionada ao 

conhecimento de referenciais teóricos que orientem o planejamento, a 

implementação e a avaliação de práticas educacionais. Conhecer os referenciais 

teóricos da área educação favorece propor novas metodologias de ensino e, 

possivelmente, promover uma aprendizagem mais efetiva (Powell e Kalina, 2010).  

No ensino superior, são poucas as políticas de implementação de novas 

metodologias de ensino. No que se refere à formação e preparação do professor 

universitário para o exercício de ensinar, estudos (André et al., 1999; Pimenta e 

Anastasiou, 2002; Masetto, 2003), sustentam a afirmativa da pouca atenção dada a 

este segmento. 

Na legislação existe apenas a preocupação de que o docente do ensino 

superior tenha competência técnica, mas quanto à capacidade didática pouco se 

explora.  Deste modo, as incorporações de novas metodologias é caráter de 

urgência nas instituições de ensino superior. 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo investigar os efeitos de abordagens da 

metodologia de valorização do erro na aprendizagem de alunos do ensino superior.  

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Foram selecionados alunos dos cursos de graduação em Fisioterapia, 

Nurtrição e Musicoterapia, do Complexo Educacional das Faculdades Metropolitanas 

Unidas (São Paulo, Brasil). O desenho dos experimentos foi dividido em duas 

etapas.  

Descrição da etapa I. Para execução desta parcela do trabalho foi considerado o 

regulamento vigente na instituição de ensino, estabelecido pelo documento 

denominado “Manual do estudante” (2015). Segundo o manual, para cada disciplina 

regular o desempenho do aluno é composto por uma Avaliação Continuada (AC) - 

sob a responsabilidade do professor nas formas de avaliação, quantidade e datas de 

aplicação - e uma Avaliação Regimental (AR), aplicada ao final da disciplina de 

acordo com o calendário acadêmico. 

As avaliações continuadas e regimentais, de todos os grupos que fizeram 

parte do estudo, foram aplicadas em forma de provas sem consulta de nenhum 



material didático. Das avaliações continuadas, foram selecionadas as questões (uma 

por turma) em que representavam a maior porcentagem de erros. Essas questões, 

por sua vez, foram repetidas na AR e, então, foi realizada uma nova análise do 

número de acertos/erros. Os resultados obtidos foram avaliados pelo método 

estatístico quiquadrado e o nível de significância aceito foi de p≤ 0,05. 

Após a aplicação das avaliações continuadas às turmas tiveram o 

conhecimento do erro devido às correções realizadas na aula seguinte pelo docente. 

Os alunos não foram previamente avisados quanto à repetição da questão da 

avaliação continuada na regimental.  Fizeram parte desta etapa apenas os 

estudantes que tiveram no mínimo, 75% de frequência às aulas de cada disciplina e 

participaram das duas avaliações. Importante salientar, que a aplicação da avaliação 

continuada em todas as disciplinas foi realizada com um período de no mínimo um 

mês de distância das avaliações regimentais. 

 

Descrição da etapa II. Serão analisadas duas disciplinas e para cada disciplina 

haverá um grupo controle e um grupo experimental. O grupo experimental receberá 

no início de cada aula uma questão de múltipla escolha envolvendo o conteúdo a ser 

ministrado. Ao final da aula a questão será reaplicada aos alunos com uma nova 

oportunidade de resposta. Nas turmas do grupo controle, não será aplicada 

nenhuma questão no decorrer das aulas. 

Ao final do semestre, seguindo as normas do “Manual do Aluno” (2015), 

descrito na etapa I, a nota da AR dos estudantes do grupo controle e experimental 

serão comparadas por meio do teste estatístico T-student e o nível de significância 

adotado será de p≤ 0,05.  Com intuito de garantir a aprendizagem, as questões 

aplicadas ao longo do semestre (no grupo experimental) não serão repetidas na AR.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os experimentos da etapa I foram concluídos; e a etapa II encontra-se em 

andamento. 

Resultados da etapa I.  Fizeram parte dos resultados desta etapa, três turmas do 

curso de Fisioterapia. Para apenas uma das turmas (grupo III) a questão repetida 

entre as provas foi do tipo múltipla escolha, enquanto que para as outras duas 

turmas (grupo I e II) a questão repetida foi do tipo dissertativa. Nas correções das 



questões de múltipla escolha foram contabilizadas as repostas corretas e as 

incorretas. Já para as questões dissertativas foram consideradas as repostas 

corretas, as parcialmente corretas e as incorretas. Os resultados estão 

representados em forma de gráfico na figura 1. 

Figura 1. Resultados da etapa I 

 

Em A, alunos que cursaram a disciplina de Fisiopatologia humana I (n=19) representados pelo 
Grupo I. Em B, alunos que cursaram a disciplina de Cinesiologia (n=31) representados pelo 
grupo II. Em C, alunos que cursaram a disciplina de Neuroanatofisiologia (n=44) representados 
pelo grupo III. 
 

Fontes consultadas 

ANDRÉ, M., SIMÕES, R. H. S., CARVALHO, J. M. & BRZEZINSKI, I. Estado da 

arte da formação de professores no Brasil. Educação & Sociedade, N.68. Campinas: 

CEDES. Dez, 1999, p.301-309. 

COMPLEXO EDUCACIONAL DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS. 

Manual do Estudante 2015 [Internet]. Disponível em: 

http://www.fmu.br/aluno/downloads/manual_estudante_2015_v2.pdf 

MASETTO, M. T. Competência pedagógica do professores universitários. São 

Paulo: Summus, 2003. 

PIMENTA, S. G., ANASTASIOU, L. das G. C. Docência no ensino superior. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

POWELL, K. C., KALINA, C. J. Cognitive and social constructivism: developing 

tools for an effective classroom. Education, N.2, V.130, 241-250, 2010. 

http://www.fmu.br/aluno/downloads/manual_estudante_2015_v2.pdf

