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Este resumo tem como objetivo abordar a compreensão que tivemos em relação ao “erro 
construtivo” a partir de teóricos estudados em sala de aula e das vivências em oficinas de  
leitura e de escrita realizadas no Circo Laheto - nosso campo de estágio na  disciplina de 
Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Curso de Pedagogia.  Para realizar as 
oficinas discutimos em sala de aula sobre leitura e escrita (Antunes, 2005) e (Cagliari,1989) e 
sobre práticas pedagógicas (Moysés, 2012),   o que acabou por nos apontar o conceito de erro 
de um modo diferente de como o concebíamos. Para Cagliari (1989), ao referir-se ao processo 
de alfabetização inicial, o fato de o educador dizer simplesmente à criança que sua escrita está 
errada é não permitir que ela elabore suas próprias hipóteses, é não dar oportunidade para ela 
adquirir competências lingüísticas a partir de suas reflexões. Moysés (2012), referindo-se ao 
modo de tratamento do erro por de bons professores, afirma que o erro deve ser considerado 
para que, a partir dele, o conhecimento possa ser reconstruído. Consideramos que, após 
estudarmos estes teóricos, fomos para o campo de estágio com outro olhar em relação aos 
erros que poderiam ser cometidos pelos adolescentes  em suas produções. Focamos nossa 
atenção muito mais nas idéias que eles expressavam em suas produções escritas, e menos nos  
erros ortográficos e/ou gramaticais cometidos. Aprendemos também que, mesmo os erros 
ortográficos, para Cagliari (1989), podem mostrar ao professor as hipóteses utilizadas pelos 
alunos em relação à escrita. Talvez, esse novo olhar, essa nossa nova compreensão do erro 
como algo que faz parte do processo de aprendizagem e que pode revelar ao professor os 
modos de pensar a linguagem escrita por parte dos adolescentes, tenha os incentivado, 
deixado que ficassem mais à vontade para escrever sem medo de errar, pois a grande maioria 
deles se envolveu com as atividades propostas nas oficinas do estágio e a todo o momento, 
quando se tornava necessário, dizíamos que o importante não era escrever certo, mas 
expressar as idéias por meio da escrita. Na oficina III, a proposta era criar poesias. Dos sete 
adolescentes que sempre participavam das atividades, pois o fluxo de participantes é muito 
grande, apenas um criou um poema de autoria própria, e os outros escreveram poesias já 
conhecidas que tinham memorizado. Mesmo diante dessa situação, podemos dizer que todos 
demonstraram interesse pela atividade proposta. Observamos que, durante a oficina de poesia, 
os participantes interagiam uns com os outros, faziam perguntas sobre os autores das poesias 
lidas e pediam a nossa opinião sobre o que estavam escrevendo. Descobrimos também que os 
adolescentes gostam muito do gênero textual poesia, tanto que vários haviam memorizado 
poemas, alguns os transformaram, outros os transcreveram simplesmente. Diante disso, 
podemos dizer que os estudos e vivências no estágio nos ensinaram a ter um olhar construtivo 
a respeito dos erros ortográficos e gramaticais cometidos pelos adolescentes, entendendo-os 
como parte do processo de aprendizagem de quem se aventura a escrever.  
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