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RESUMO
O desejo de contribuir para uma melhor educação, observando os constantes desafios
durante o processo de aprendizagem e a necessidade de compreender melhor alguns
mecanismos que auxiliam e propiciam um conhecimento duradouro aos estudantes, além
de aprimorar competências exercidas pelo professor, motivaram a realização deste
estudo. O trabalho verificou o nível de feedback que a experiência de participação em
fórum tem possibilitado aos estudantes no ambiente de Educação a Distância (EAD)
desenvolvido pelo CEDERJ, de acordo com o modelo de feedback estabelecido por
Hattie e Timperley (2007); além disso, foi possível trabalhar outros aspectos importantes
que podem estar presentes no processo de ensino aprendizagem e que estão
relacionados ao comportamento autorregulado do aluno. Trabalhou-se com as disciplinas
de Práticas Educativas que integram o currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia
a distância, da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Tratase de um estudo de caso, descritivo, comparativo e quanti-qualitativo. Participaram da
pesquisa duzentos e quarenta estudantes (240) inscritos nas disciplinas de Práticas
Educativas (I, II, III, IV e V) e quatro (4) tutores. Dentre os recursos de observação
utilizados destaca-se um questionário respondido pelos alunos, composto de perguntas
abertas e fechadas, um questionário respondido pelos tutores, e uma ficha de observação
produzida pela pesquisadora. Os dados deste estudo não confirmaram a hipótese, visto
que os resultados foram distintos no sentido de que, na percepção dos estudantes,
predominou o feedback ao nível da autorregulação, na percepção dos tutores foi o
feedback a nível do processo e uma minoria a nível corretivo, e para a pesquisadora o
feedback predominante foi a nível corretivo e a nível do eu. Embora as percepções dos
tutores e da pesquisadora não tenham sido exatamente iguais, estão mais próximas do
que a avaliação feita pelos alunos. Ademais, o estudo permitiu fazer relevantes
considerações a respeito da preparação dos tutores para dar feedbacks adequados, a
importância da interação que deve ocorrer entre os estudantes e a estrutura oferecida
pela plataforma Cederj.
Palavras chave: feedback; comportamento autorregulado; fórum online.

ABSTRACT
The desire to contribute to a better education, observing the constant challenges during
the learning process and the need to better understand some mechanisms that help and
provide a lasting knowledge to the students, besides improving the competences
exercised by the teacher, motivated the accomplishment of this study. The study verified
the level of feedback that the experience of participation in the forum has made possible
to the students in the environment of Distance Education (EAD) developed by CEDERJ,
according to the feedback model established by Hattie and Timperley (2007); in addition,
it was possible to work on other important aspects that may be present in the teaching
learning process and that are related to the self-regulated behavior of the student. We
worked with the disciplines of Educational Practices that integrate the curriculum of the
Licenciatura course in Pedagogy in distance, of the State University of Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (UENF). It is a case study, descriptive, comparative and quantitativequalitative. Two hundred and forty students (240) enrolled in the disciplines of Educational
Practices (I, II, III, IV and V) and four (4) tutors participated in the research. Among the
observation resources used, a questionnaire answered by the students was composed of
open and closed questions, a questionnaire answered by the tutors, and an observation
record produced by the researcher. The data of this study did not confirm the hypothesis,
since the results were different in the sense that, in the perception of the students,
feedback in the self-regulation predominated, in the perception of the tutors was the
feedback in the process and a minority in the corrective level , and for the researcher the
predominant feedback was at the corrective level and at the level of the self. Although the
perceptions of the tutors and the researcher were not exactly the same, they are closer
than the students' assessment. In addition, the study allowed to make relevant
considerations regarding the preparation of the tutors to give adequate feedback, the
importance of the interaction that must occur between the students and the structure
offered by the Cederj platform.
Keywords: feedback; self-regulated behavior; online forum.
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INTRODUÇÃO

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF),
acompanhando o progresso dos meios tecnológicos e de comunicação junto coma
necessidade crescente de educação formal da população brasileira, além de oferecer
o curso de Licenciatura em Pedagogia presencial, no segundo semestre de 2014 criou
o curso de Licenciatura em Pedagogia a distância. O curso de Pedagogia a distância,
não obstante tenha uma grade curricular e procedimentos metodológicos semelhantes
ao do curso de Pedagogia presencial, apresenta peculiaridades que o diferencia do
curso de pedagogia presencial, de forma a atender ao estudante a distância por meio
do uso da tecnologia. Uma dessas peculiaridades diz respeito à participação dos
alunos em fóruns online, ocasião em que o estudante, em resposta a alguma proposta
do coordenador ou tutor responsável pela disciplina, apresenta e discute suas
opiniões com os colegas e tutores a distância em decorrência do estudo de algum
tema.
O fórum tem como propósito incentivar a participação ativa do aluno na
aprendizagem, a troca de informações entre os mesmos e entre eles e o
professor/tutor. Trata-se de uma oportunidade de aprendizagem compartilhada, em
que o feedback sempre está presente.
O feedback tem um caráter avaliativo: mediante ele verifica-se o que foi
compreendido e o que se espera ter sido compreendido em relação à tarefa ou ao
processo de aprendizagem. A informação propiciada pelo feedback pode confirmar,
acrescentar, reescrever, ajustar, ou reestruturar a informação na memória, se a
informação for de domínio do conhecimento cognitivo ou metacognitivo, ou
relacionada às percepções do sujeito sobre o eu ou as tarefas.
A literatura especializada (HATTIE E TIMPERLEY, 2007) tem enfatizado que o
feedback tem grande influência na aprendizagem, entretanto a forma como é
concedido pode ocasionar resultados negativos. Por outro lado, a literatura também
tem enfatizado que o feedback não deve ser dado apenas pelo professor, mas que os
próprios alunos podem e devem ser mediadores da aprendizagem de seus colegas
através do feedback. Com esta mediação, os alunos podem aprender atitudes
inerentes ao comportamento metacognitivo, isto é, maior clareza dos objetivos da
aprendizagem, reflexão sobre seus desempenhos e estratégias utilizadas que
conduzem ao comportamento autorregulado, onde o indivíduo se torna um
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participante ativo e intencional sobre as decisões tomadas para alcançar um
determinado objetivo e melhorar a aprendizagem. A literatura especializada aponta
que o aluno que apresenta comportamento autorregulado tem maior autonomia de
aprendizagem e resultados mais satisfatórios no ato de aprender. Conforme aponta
especialistas, o comportamento autorregulado é cíclico, isto é, envolve as seguintes
fases: de planejamento, de execução, e de avaliação final, e cada fase engloba
dimensões de natureza metacognitiva, motivacional, comportamental e contextual.
Por conseguinte, o feedback apropriado, quer entre os estudantes ou quer entre eles
e o tutor a distância, deve incentivar atitudes relacionadas às dimensões
mencionadas.
A

importância

atribuída

ao

feedback

pela

literatura

especializada

(HATTIE&TIMPERLEY, 2007), o reconhecimento da necessidade de se verificar a
compreensão dos estudantes sobre a qualidade das informações que recebe de seus
pares, e a necessidade de se incentivar o comportamento autorregulado dos alunos,
motivou a realização deste estudo.
Professores e alunos enfrentam desafios constantes durante o processo de
aprendizagem. Neste contexto, consideramos importante refletir sobre mecanismos
de aprendizagem pautados nas estratégias ou procedimentos utilizados, isto é, se
essas interações têm contribuído para incentivar o comportamento autorregulado dos
alunos. O feedback pode ser um relevante instrumento capaz de ajudar alunos e
professores a alcançarem um comum objetivo: a aquisição de uma melhor
aprendizagem, que nos dias atuais tem sido apontada pela literatura especializada
como a aquisição de comportamento autorregulado.
Este estudo se justifica

pela natureza do comportamento

interativo que

acontece ou deve acontecer no fórum entre alunos da Educação a distância (EAD),
pois a qualidade dessas trocas de informações entre os alunos pode resultar em
feedback capaz de auxiliar ou não o educando a desenvolver o comportamento
autorregulado, lhe possibilitando assim maior autonomia e melhor aprendizagem.
É nesse contexto que aimportância atribuída ao feedback e ao comportamento
autorregulado pela literatura especializada, conduziu a pesquisa a identificar o nível
de feddback realizado em fóruns assincrônicos (participação online e retorno não
imediato) em ambiente EAD por meio das disciplinas “Práticas Educativas I, II, III, IV
e V”, e se o tipo de feedback corresponde ao que preconiza a literatura especializada
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(HATTIE&TIMPERLEY, 2007), como a forma que pode melhor contribuir para a
aprendizagem dos estudantes.
Os níveis de feedback foram explicados na revisão de literatura apresentada
posteriormente, como as variáveis apontadas

pela literatura especializada

relacionados ao comportamento autorregulado observadas neste estudo.
O estudo também possibilitou observar outros aspectos importantes
relacionados ao processo de ensino aprendizagem, e que serão compreendidos a
medida em que se apresenta os resultados da análise dos dados.
Após a fundamentação teórica, apresenta-se através deste relatório os
procedimentos metodológicos utilizados, e, posteriormente, a análise dos dados
coletados seguida das considerações finais e referências bibliográficas.

12

1. REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Evolução da utilização da tecnologia na Educação a Distância
A Educação a Distância (EAD) tem demonstrado ser uma poderosa modalidade
educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, envolvendo estudantes e professores em lugares e tempos diversos
(SOUZA, 2003).
Souza (2003) afirma que somente na década de 30 a Educação a Distância
começou a desenvolver-se no Brasil. Analisando os dados apresentados por Souza
(2003), constata-se que o ensino a distância, iniciado na década de 30, durante muitos
anos ocorreu por meio de rádio e folhetos impressos; somente a partir da década de
70 foram iniciados cursos através da TV, e a partir da década de 80 a Universidade
de Brasília cria os primeiros cursos de extensão à distância utilizando os recursos
anteriormente citados.
De acordo com o projeto de desenvolvimento, aprimoramento e consolidação
de uma educação nacional de qualidade - educação a distância na educação superior,
produzido pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) (2013), foi somente na última década do século XX que se utilizou a internet e
o computador. O documento aponta que o “desenvolvimento da internet permitiu o
uso simultâneo de texto, áudio e vídeo. No Brasil, seu uso intensificou-se
principalmente por volta da década de 1990, com a difusão dos ambientes virtuais de
aprendizagem, livres ou não (Eproinfo, Teleduc, Moodle e outros), segundo o MEC
(2013, p.15). O MEC (2013. p.16 e 17), apresenta os principais marcos históricos
acerca da Educação a Distância e seu desenvolvimento no Brasil, conforme o quadro
a seguir:
QUADRO I – Marcos históricos do desenvolvimento da Educação a distância no Brasil
Período
1904
1923
1934
1937
1939
1941
1947
1961/ 1965

Ações/Programas/Projetos
Escolas internacionais vinculadas a organizações norte-americanas com cursos por
correspondência
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro
Rádio-Escola Municipal no Rio
Serviço de Radiodifusão Educativa (MEC)
Instituto Monitor
Instituto Universal Brasileiro
Universidade do Ar (Unar)
Movimento de Educação de Base (MEB)
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Período
1967

1969
1970
1970
Anos 70
1972
1973
1976
1978
1979
Início dos
anos 80
1981
1979/ 1983
1983
1984
1988
1989
1992
1993
1994
1995

1996

1997
1997/ 1998
1998
1999
2000
2000
2000/ 2004
2001
2002
2003
2004
2004
2004
2005

2006
2007

2008

Ações/Programas/Projetos
Código Brasileiro de Telecomunicações
Instituto Brasileiro de Administração Municipal- atividades na área de educação pública,
utilizando metodologia por correspondência
Sistema Avançado de Tecnologias Educacionais
Projeto Minerva
Informações Objetivas Publicações Jurídicas (IOB)
Inúmeras iniciativas de “Tvs educativas” com programação cultural variada e programas
Tele-Ensino
Programa Nacional de Teleducação (Prontel)
Projeto Logos
Sistema Nacional de Teleducação (Senac)
Telecurso 2º Grau
UnB inicia a oferta de cursos de extensão
Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (Sinred)
Telecurso 1º Grau
Curso de Pós-graduação Tutorial à Distância (MEC/Capes), administrado pelo ABT
Senac - programas radiofônicos, denominado “Abrindo Caminhos”
Projeto Ipê
Curso Verso e Reverso – Educando o Educador, da Fundação Nacional para Educação de
Jovens e Adultos
Primeiro Encontro Nacional de Educação a Distância (Ipae)
Oferta do primeiro curso de graduação a distância pela Universidade Federal de Mato
Grosso.
Consórcio Interuniversitário de EAD (Brasilead), proposto pela Universidade de Brasília
(UnB)
Sistema Nacional de Educação a Distância
Centro Nacional de Ensino a Distância (Senac)
Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed)
TV Escola (Seed/MEC)
Telecurso 2000
A EaD é regulamentada em forma de Lei pela LDB 9.394/1996
Criação da Secretaria de Educação a Distância (Seed/MEC)
Canal Futura
Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo)
Programa de Apoio ao Aperfeiçoamento de Professores de 2º Grau de Matemática e
Ciências (ProCiências)
Universidade Virtual do Centro-Oeste (Univir-CO)
Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede)
Proformação (Seed/MEC)
Projeto Veredas, criado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais Consórcio
Cederj – Rio de Janeiro
Comunidade Virtual de Aprendizagem - Rede de Instituições Católicas de Ensino Superior
(CVA-Ricesu)
TV na Escola e os Desafios de Hoje
Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar I)
Comissão Assessora para Educação Superior a Distância (MEC)
Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (Progestão)
Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar II)
Grupo de Trabalho de Educação a Distância para a Educação Superior (Gteades)
Pró-Licenciatura
Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação - “Mídias na Educação”
Pró-Letramento
Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação Infantil
(Proinfantil)
Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (Escola de Gestores)
Sistema Universidade Aberta do Brasil
Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo
Integrado)
Portal do Software Público Brasileiro (SBP) E- Proinfo
Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD), entidade
nacional que representa os estudantes de cursos na modalidade EaD no Brasil
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Período
2009

2010
2011
2013
2013

Ações/Programas/Projetos
Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor)
Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial
Fundação da Associação Nacional dos Tutores da Educação a Distância
Chamada 01 – Programa de Mestrado Profissional em Matemática (Profmat)
Sistema Rede e-Tec Brasil
Edital 01/2013 – Programa de Mestrado Profissional em Física (Profis)
Edital 01/2013 – Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras)

Fonte: Ministério da Educação (2013)

O projeto elaborado pelo MEC (2013) ressalta que foi tardio o desenvolvimento
da Educação a Distância quando comparado ao desenvolvimento da Educação a
Distância mundial abordado e categorizado em uma divisão histórica em cinco
diferentes gerações conforme apresentado por Moore e Kearsley (2007) no quadro a
seguir:
QUADRO II – Divisão histórica em gerações sobre o desenvolvimento da Educação a
Distância

1ª Geração
Final do século
XIX - Estudo via
correspondência

GERAÇÕES DE EAD
2ª Geração
3ª Geração
4ª Geração
Início
do Final do século Final do século
século XX – XX – Entre Anos XX – Entre Anos
Estudo
por de 1960 –1970. de 1970 - 1980.
meio de Rádio Universidades
Teleconferências
e Televisão
Abertas

5ª Geração
Última
década do
século XX.
Uso
da
Internet
e
computador

Fonte: Ministério da Educação (2013)

Observando, o quadro I nota-se um desenvolvimento e ampliação significativa
da Educação a Distância a partir dos anos 2000 no Brasil. Souza (2003) ressalta que
praticamente todas as universidades brasileiras desenvolvem programas de Ensino à
Distância. Na UENF o ensino a distância é desenvolvido oferecendo cursos de
Licenciatura em Biologia, em Química e mais recentemente curso de Licenciatura em
Pedagogia, com cujos alunos desenvolvemos o presente estudo.

1.2

Política e Legislação da Educação a Distância (EAD)
A integração da tecnologia da informação e comunicação (TIC) na educação

passou por várias fases. O Programa Nacional de Informática em Educação
(PROINFO) da Secretaria de Educação a Distância (SEED), do MEC, durante a
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década de 80 e início de 90 preparava professores para atender alunos no uso da
informática e também na criação de Centros de Informática Educativa (CIEDS). O
(PROINFO) tem como proposta nas escolas o uso do computador às práticas
pedagógicas de diferentes áreas, potencializando a aprendizagem do aluno. Desta
maneira aumenta a motivação do aluno em melhorar sua capacidade de pensamento,
sua autonomia e criatividade, e maior autoestima, por meio do domínio das
tecnologias. Segundo Souza (2003, p.2),
Dessa forma, o papel das novas tecnologias da informação e da
comunicação neste novo cenário do desenvolvimento das relações
sociais vem ganhando particular relevo no âmbito educacional, na
perspectiva de determinar a melhoria da qualidade dos processos de
construção e produção do conhecimento e de fortalecer cada vez mais
o processo de ensino e aprendizagem, mediante o auxílio das
ferramentas tecnológicas nos espaços de formação.

A Lei n. 9.394/96 que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), admite na Educação as tecnologias de informação e comunicação (TICs) como
o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
incentiva a investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, além de determinar uma educação profissional integrada às diferentes
formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.
O artigo 32, dessa mesma lei que trata do Ensino Fundamental, tem por objetivo
a formação do cidadão mediante a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade. O artigo 35, por sua vez, ao tratar do Ensino Médio admite a compreensão
dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Já o artigo 80 ressalta que o Ensino
a Distância tem tratamento diferenciado no sentido de redução de custos nos meios
de comunicação. Neste sentido, Souza (2003) afirma que:
No contexto das políticas públicas brasileiras voltadas para a
educação, somente a partir da entrada em vigor da Lei n. 9.394
(Brasil,1996), LDB, a Educação a Distância (EAD) passa a ser
encarada como modalidade aplicáveis ao sistema educacional
brasileiro, deixando de ser um simples campo dedicado aos projetos
experimentais ou a paliativos emergenciais em determinadas
situações, como no caso do atendimento às demandas educativas de
jovens e adultos excluídos do acesso e permanência na escola
regular, na idade própria (SOUZA, 2003 p. 35).

A Educação a Distância, segundo Souza (2003), é uma estratégia desenvolvida
pelo sistema educacional para proporcionar conhecimento às pessoas que por
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questões geográficas ou sociais não têm acesso aos serviços educacionais regulares.
A Educação a Distância, mediante as tecnologias e do espaço interativo que
nela existe, tem como objetivo a troca de saberes e proporcionar uma educação sem
distância e sem tempo. Portanto a Educação a Distância é atraente por vários motivos,
que inclui conveniência, flexibilidade e ritmo conveniente porque os alunos podem
estudar quando e onde quiserem. Para os estudantes que trabalham ou têm famílias,
a flexibilidade de horário/classes em torno dessas obrigações é importante
proporcionando aos alunos possibilidade de trabalharem em seus próprios ritmos.
O mesmo autor menciona a EAD como um instrumento de contribuição
fundamental ao processo pedagógico. Ele justifica essa importância analisando o
potencial de capacitação e de atualização que o Ensino a Distância propicia.
A EAD envolve uma equipe multidisciplinar que elabora e atualiza materiais
para o ensino através de métodos pedagógicos adequados para a autoinstrução.
Segundo Souza (2009, p.121):
A ampla propagação de cursos a distância só veio a acontecer bem
recentemente e tem como elemento detonador deste processo as
novas tecnologias, principalmente a Internet, sistema global de
comunicação em rede. No Brasil eles são relativamente novos, frutos
de acumulação de experiências variadas que, ao longo do tempo,
foram dando corpo à adoção do ensino a distância como nova
metodologia para disseminar conhecimentos.

A

implantação

da

EAD

implica

dois

fatores

muito

importantes:

a

democratização para educação em massa e o uso das tecnologias como suporte para
produção de material e mediação do professor no processo de autoaprendizagem.
Esta modalidade de ensino requer um domínio das tecnologias, já que a
aprendizagem está sendo cada vez mais viabilizada em ambientes virtuais. Existem
muitos representantes da tecnologia de informação e comunicação tais como: “papel,
arquivos, fichários, fax, telefone, livro, jornal, correio, televisão, telex, copiadoras,
projetores (de slides, de transparências, de filmes e multimídia) ” (Brum, 2009, p. 37),
porém o computador é o mais utilizado devido à facilidade de expansão e solução de
diversos problemas relacionados a informação. Brum (2009) ainda ressalta que:
(...) o computador é uma ferramenta que pode ser adaptada para
qualquer objetivo e usada em qualquer área, sendo rápido, preciso,
confiável, incansável e, em decorrência disso, capaz de aumentar a
produtividade dos profissionais (BRUM, 2009, p. 37).

Esse avanço da tecnologia nas áreas de comunicação e informação vem
oferecendo novas possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem a
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distância. Vygotsky (1998), já destacava a importância da relação e da interação com
outras pessoas como origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento
humano, e Jensen (1999) afirma que o uso de ferramentas de comunicação que
suportem as interações colaborativas de aprendizagem entre professores e alunos é
de fundamental importância para a eficácia do processo educativo a distância. Surgem
então novas abordagens pela utilização crescente de multimídias e ferramentas de
interação a distância. Isto indica a necessidade de desenvolver ações permanentes
de inserção de novas tecnologias no processo educativo.
Segundo Lucena (2000) a comunicação de forma eletrônica pode ser
categorizada de diversas formas, mas a distinção mais usual é entre a síncrona e a
assíncrona. A comunicação assíncrona não requer participação simultânea, sendo,
portanto mais flexível: os alunos podem escolher seu próprio ritmo de aprendizagem
ou podem obter os conteúdos de acordo com a sua programação pessoal. Esta
comunicação pode ser feita através de correio eletrônico, de listas de discussão,
apresentação de vídeos, cursos por correspondência e cursos baseados na web. As
vantagens da comunicação assíncrona incluem a escolha do estudante quanto ao
lugar e ao tempo.
A comunicação síncrona requer a participação simultânea de todos os
envolvidos: alunos e professores. Esta comunicação tem como vantagem uma
interação em tempo real. Esta interação pode ser realizada através de TV interativa,
teleconferência, vídeo conferência ou chats.
Belloni (1998, p.16) chama a atenção para uma nova pedagogia que está se
formando através da utilização das tecnologias, onde:
(...) o fundamento dessa nova pedagogia tem de ser a pesquisa, como
mecanismo central do processo de construção do conhecimento, do
qual professores e alunos participa criativamente, redefinindo
radicalmente os papéis e as relações entre eles e potencializando de
modo inédito a construção coletiva do conhecimento.

Essa nova pedagogia tem a utilização cada vez maior das tecnologias de
produção, estocagem e transmissão de informações além de um redirecionamento do
papel do professor como facilitador da construção do conhecimento. A mesma autora
leva em consideração aspectos cognitivos como a autodidaxia que é de extrema
importância para se compreender a autoaprendizagem numa situação de ensino
mediatizado como na modalidade de educação a distância. Belloni (1998) ainda
ressalta que:
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(...) sem dúvida, as tecnologias podem ser novos e muito úteis meios
de construir e difundir conhecimentos (...). Tudo depende do modo
como as utilizamos: se nos apropriamos de seu potencial pedagógico
e comunicacional e as colocamos a serviço do homem ou se, ao
contrário (BELLONI,1998, p.16).

Discorre-se a seguir a opções tecnológicas disponíveis para o educador a
distância segundo Scheer (1999, p.38):
1.
Voz - as ferramentas áudios-educacionais incluem as
tecnologias interativas do telefone e de teleconferência. As
ferramentas áudio-passivo incluem CD-ROM e rádio;
2.
Vídeo - as ferramentas de vídeo incluem imagens imóveis e
imagens ativas em tempo real, combinada com teleconferência;
3.
Dados - os computadores emitem e recebem a informação
eletronicamente. Por esta razão, esse termo é usado para descrever
essa categoria abrangente de ferramentas educacionais;
4.
Impressos - é um elemento fundamental dos programas de EAD,
a partir do qual evoluíram todos os demais sistemas de distribuição.
Os vários formatos de impresso incluem livros-texto, guia de estudo,
manuais de instrução, ementa do curso e estudos de casos.

As TICs introduziram possibilidades de múltipla interação, intercâmbio de ideias
e materiais, entre alunos e professores, entre alunos entre si, e entre professores. Tal
interação é de grande importância, visto que é uma condição necessária para o
desenvolvimento intelectual do sujeito. Portanto, a atuação dos professores nos
processos interativos de aprendizagem é imprescindível para a construção do
conhecimento, pois eles têm a oportunidade de desenvolver interações com maior
potencialidade

construtiva,

desenvolvendo

uma

“modelagem

metacognitiva”,

conforme expõe Colomina e Onrubia (2004), que são estratégias especificas de
trabalho cooperativo que conduzem o aluno a uma reflexão, desenvolvendo,
posteriormente, habilidades pertinentes a autorregulação. Ainda com base nesta
proposta Souza (2009, p. 122.) complementa:
O professor terá não só que anunciar, mas também validar as
informações dadas, orientando-as e proporcionando momentos para
que seja feita seleção das informações numa atitude reflexiva do
material pertinente à cultura escolar.

É neste contexto de interação e reflexão que foram introduzidas outras formas
de Ensino a Distância, como os fóruns, para a promoção da aprendizagem.
Considerando que este estudo foi desenvolvido mediante a observação de fóruns de
discussão no ambiente online, descreveremos a seguir sobre essa ferramenta.
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1.3 Fóruns na EAD como instrumento de aprendizagem colaborativa
O fórum possibilita a comunicação e a interação dos alunos entre si; do aluno
com o professor e do aluno com a equipe de suporte. Ele é uma ferramenta de
aprendizagem que proporciona troca de ideias, informações, diálogos, experiências e
conhecimentos; ajuda a desenvolver comportamento reflexivo, permitindo a alunos e
professores relacionar objetivos, meios e produtos alcançados nas atividades ou
tarefas, como resultado de uma ação estratégica e pessoal em busca de uma
aprendizagem mais profunda e duradoura. E nessa busca de solução de problemas,
estratégias, troca de informações na interação presente dentro do fórum, os
participantes

podem

desenvolver

atividades

inerentes

ao

comportamento

autorregulado.
O desenvolvimento de uma aprendizagem significativa através da interação é
reforçado por Vygotsky (1998), quando o mesmo postula a origem social da
inteligência: “toda função superior sempre aparece primeiro no plano interpessoal,
passando depois ao plano intrapessoal mediante o processo de ação, em que a
linguagem desempenha um papel fundamental” (ECHEITA E MARTÍN, 1995, p.38).
Os trabalhos de Vygotsky relatam que os processos cognitivos e a conduta da
criança são regulados por um adulto mais competente e posteriormente a função
ensinada é internalizada pela criança que passa a utilizar tal função para regular o
próprio comportamento. Exemplificando, ele cita uma aula no ensino infantil em que o
professor ensina a partir dos aspectos mais elementares como “posicione o papel,
pense no que vai desenhar e escolha o lápis”. Ao observar a mesma criança já no
ensino fundamental, pode-se perceber um maior nível de autonomia na realização da
tarefa. Tudo dito anteriormente pelo professor é agora dito pelo próprio sujeito através
de uma linguagem interna. Ao atingirem esse plano intrapsicológico, os indivíduos
desenvolvem atividades inerentes ao comportamento autorregulado. A linguagem
interna desenvolvida mediante a passagem da regulação externa à autorregulação
nos processos interativos de aprendizagem é um grande avanço no desenvolvimento
de uma aprendizagem significativa, pois estrutura o raciocínio e melhora a
compreensão (ECHEITA E MARTÍN,1995).
O fórum conduz a reflexão do aluno acerca de um tema e sobre seus
conhecimentos a respeito do mesmo; o estudante examina seus conhecimentos

20

prévios de maneira a integra-los com o novo, proporcionando o desenvolvimento
metacognitivo, e, consequentemente, uma aprendizagem significativa, conforme
aponta Ausubel (1980):
Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na medida
em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente
claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione,
dessa forma, como ponto de ancoragem para as novas ideias e
conceitos (AUSUBEL, 1980, apud in Moreira; Masini, 1982, p. 4).

Ausubel (2000) destaca três condições necessárias para que ocorra
aprendizagem significativa. A primeira refere-se ao material utilizado que deve estar
organizado de maneira a relacionar-se com os conhecimentos anteriores do indivíduo.
Para Ausubel, o material não é responsável pela aprendizagem do aluno, mas um
elemento potencializador da aprendizagem, portanto, deve ser organizado e claro de
forma a facilitar a assimilação dos conteúdos. A segunda condição refere-se ao
conteúdo que o indivíduo já possui na estrutura cognitiva, denominado pelo autor
como subsunções (conhecimento prévio); neste momento é importante considerar até
onde o sujeito domina o assunto, pois é necessário que o indivíduo faça uma ponte
entre os conteúdos, ancorando o conhecimento novo a algum conhecimento antigo
na estrutura cognitiva, ocorrendo a assimilação de novos conteúdos. A terceira
condição refere-se à disposição que o indivíduo possui para realmente aprender, e
não somente reproduzir de forma mecânica (memorização).
A disposição em aprender pode ser afetada pela falta de conhecimentos
prévios. Quando o indivíduo não consegue assimilar uma informação nova às que ele
já possui, não ocorre a aprendizagem. Essa falta de percepção do propósito do
conteúdo novo ou a falta de uma aprendizagem, acaba desestimulando o aluno.
Segundo o autor, a disposição em aprender é resultado da própria aprendizagem, que
traz consigo uma satisfação motivando o aluno a aprender mais.
Além disso, o fórum propicia atitudes inerentes ao comportamento
autorregulado, evidenciado quando o indivíduo se percebe agente ativo, e consegue
criar representações conscientes das ações passadas, presentes e futuras.
Ao participarem das atividades desenvolvidas nos fóruns, os participantes têm
a oportunidade de desenvolver estratégias de modo a explicitar e verbalizar a sua
consciência da aprendizagem. Externalizar o que foi pensado durante a participação
no fórum faz com que o indivíduo tome consciência de suas atitudes, corrigindo erros
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ou lacunas, aprofundando os conhecimentos, e tirando maior proveito da
aprendizagem.
Durante os anos 70 e 80 foram realizados estudos com o propósito de averiguar
a competência da interação entre pares relacionada ao desenvolvimento de
habilidades e estratégias de cunho interpessoal e de inserção social. Tais estudos
demonstraram que os indivíduos ampliaram suas habilidades sociais, aprenderam a
relativizar seus pontos de vista e avançaram seus processos de socialização, bem
como no rendimento acadêmico. Também permitiram compreender que as interações
ocorridas entre alunos nem sempre tinham influencia secundária em relação ao
rendimento escolar, pois contribuíam para o progresso acadêmico. Além disso, os
estudos observaram que a quantidade de interação não é tão importante quanto a sua
qualidade (SALVADOR, 2000).
Desta maneira, importa destacar que os fóruns se tornaram um importante
espaço de interação na EAD, e podem ser considerados uma panaceia no processo
de ensino aprendizagem mediante as intensa discussões e reflexões ocorridas nele,
a fim de levar a construção do conhecimento coletivo, que ficará disponível a todos os
participantes.
Essa

interação

entre

pares

potencializa

os

processos

cognitivos,

proporcionando uma maior autonomia no que diz respeito ao próprio trabalho,
desenvolvendo uma aprendizagem de qualidade. Echieta e Martín (1995, p.43)
apontam que,
Se os alunos estiverem estreitamente ligados, de maneira que cada
um deles saiba e sinta que seu êxito pessoal, ajuda os colegas aos
quais está unido para alcançar o seu; os resultados almejados por
cada membro do grupo são, portanto, benéficos para os outros
membros com os quais está interagindo.

Ao interagirem nas comunidades virtuais ou fóruns, os alunos desenvolvem
uma aprendizagem colaborativa permitindo uma maior autonomia na construção do
conhecimento.
Santos (2006), apud Silva (2006, p. 229), ao tratar das ferramentas
disponibilizadas pelos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), apresenta o
fórum como “uma interface na qual emissão e recepção se ligam e se confundem de
modo a permitir que uma mensagem seja comentada por todos os participantes
alimentando a inteligência coletiva através da colaboração entre todos”. Segundo
Perrenoud (1999), “A interação social leva o sujeito a decidir, a agir, a se posicionar,
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a participar de um movimento que o ultrapassa; a antecipar, a conduzir estratégias, e
a preservar seus interesses” Perrenoud (1999, p. 112). Neste sentido ainda Salvador
(2000) ressalta que os alunos aprendem uns com os outro são afirmar que
(...) a simetria entre os participantes faz com que a colaboração entre
os alunos seja uma situação ótima para que possam explorar a função
reguladora da linguagem e o seu poder como instrumento de
aprendizagem: utilizando a linguagem dos companheiros para regular
os próprios processos intelectuais; utilizando a sua linguagem para
regular a atuação e os processos mentais dos outros e,
decididamente, utilizando-a para a própria autorregulação.
(SALVADOR, 2000, p. 193).

O professor tem um importante e delicado papel conforme aponta Salmon
(2000) apud Amante e outros (2008, p.114) ao enfatizarem, com base em alguns
estudos em que observaram as interações ocorridas em ambientes online, o
importante papel do professor no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes
nesses contextos. Segundo Piaget apud Charles (1975, p. 31), é importante falar,
discutir e disputar com outros indivíduos, pois a interação social é necessária para o
desenvolvimento intelectual, e o professor como facilitador da aprendizagem, “precisa
cuidar que a interação social, enfatizando a linguagem, tenha lugar proeminente na
programação diária de ensino”. A autora destaca que o papel do professor se modifica
de acordo com o desenvolvimento do curso, e destaca cinco estágios diferentes, quais
sejam:
1 - Acesso e motivação: Relacionado com a ambientação ao sistema
tecnológico utilizado (plataforma), bem como com a motivação inicial
dos alunos. É a altura de dar as boas-vindas aos participantes, bem
como encorajá-los a partilharem informação com o grupo e a criarem
assim, uma presença virtual.
2 - Socialização: O processo de socialização online mantém-se no
decorrer desta fase, procurando o professor, desenvolver a coesão,
cultura e empatia do grupo.
3 - Partilha de Informação: Nesta fase o professor procurará encorajar
os participantes a contribuírem para a discussão dos conteúdos em
análise, com base nos materiais disponibilizados. Torna-se necessário
que o professor esteja atento, oriente e apoie os estudantes nestes
seus primeiros confrontos com a informação e as atividades a
desenvolver.
4 - Construção do conhecimento: Neste estádio é importante encorajar
os alunos, estabelecer relações entre a informação, dar feedback, mas
simultaneamente reduzir a intervenção enquanto professor dando
espaço aos estudantes para interagirem entre si, ou seja, propiciar a
construção do conhecimento.
5 - Desenvolvimento: neste nível final os alunos responsabilizam-se
pela sua aprendizagem e pela do grupo. É a altura em que se criam
os projetos de trabalho final, se realizam sínteses e balanços, e em
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que os estudantes já necessitam de menos apoio por parte do
professor.

Nessa perspectiva, o modo de intervenção praticado pelo professor influencia
significativamente o processo de ensino aprendizagem e o nível de autonomia
desempenhado pelo aluno durante a realização dos fóruns. Colomina e Onrubia
(2004, p.292) ressaltam que durante a intervenção do professor é necessário haver
um “equilíbrio entre o respeito aos processos e às formas de trabalho dos alunos e o
apoio otimizador a esses mesmos processos e formas de trabalho”. Sendo assim,
conforme a produtividade dos alunos durante os fóruns, o professor tem a
oportunidade, quando necessário, de criar e/ou direcionar as situações de
aprendizagem para que possam ocorrer relevantes trocas entre os participantes do
fórum.
Para Abreu e Lima (2011, p. 195), nos ambientes online o professor assume
diferentes papeis conforme os estudantes sob suas responsabilidades:
1.
Revisor: sumariza a ideia dos participantes, enfatizando apenas
o conteúdo principal.
2.
Facilitador conceitual: conecta o conteúdo das postagens dos
estudantes — suas hipóteses e descobertas, seus comentários e
descrições — aos conceitos e às teorias trabalhados na disciplina.
3.
Guia reflexivo: usa citações das postagens dos estudantes, ou
as parafraseia, de forma a buscar significados, definições,
compreensões mais precisas.
4.
Mediador: analisa as posições adotadas em discussões e
enfatiza as razões pelas quais cada um adota sua posição, sem, no
entanto, criticá-los. A ideia é conduzi-los a negociar suas
compreensões.
5.
Contador de histórias: usa histórias, personagens ou situações,
tanto hipotéticas quanto reais ou pessoais, para esclarecer e/ou
conduzir a compreensão. Por vezes, escolher uma história que não
seja de cunho particular e não envolva os estudantes pode ser um
meio produtivo de abordar algum tema que, se tratado de forma
diferente, poderia expor ou ofender alguns participantes.

Neste contexto, importa salientar que os cuidados básicos e os papeis
assumidos antes da elaboração do feedback podem produzir práticas pedagógicas
eficazes.
Buscando avaliar o conhecimento e as aprendizagens dos alunos na interação
durante os fóruns, trazemos o feedback como “o elemento que permite a conjugação
e articulação da avaliação no ciclo de aprendizagem” (BLACK E WILIAM, 1998,
CROOKS, 1988, p.1, apud LANGER). As experiências ocorridas nos fóruns
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proporcionam aos professores uma avaliação formativa sobre o desempenho dos
alunos.
Alguns investigadores acreditam que o processo avaliativo deve ser utilizado
de forma formativa, ou seja, o educador acompanha o estudante metodicamente ao
longo do processo educativo. Desta maneira, o professor tem a oportunidade de
orientar e guiar os processos de aprendizagem de forma a produzir um conhecimento
mais significativo nos alunos. Tal avaliação integra-se melhor com práticas de ensino
inovadoras, dando menos importância à classificação e mais à regulação das
aprendizagens, (PERRENOUD, 1999). Segundo Cardinet (1977) apud Perrenoud
(1999), para uma avaliação ser formativa ela deve contribuir para a regulação das
aprendizagens. Para Perrenoud, a avaliação formativa é “toda prática de avaliação
contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso, qualquer
que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da diferenciação do
ensino” (PERRENOUD, 1999, p. 78). Nessa perspectiva, qualquer que seja a
atividade sempre ocorre um pouco de regulação num maior ou menor grau. De acordo
com Perrenoud (1999),
Nenhuma pedagogia, por mais frontal e tradicional que seja, é
totalmente indiferente às questões, às respostas, às tentativas e aos
erros dos alunos. Mesmo quando uma aula segue “ao pé da letra” uma
progressão planejada detalhadamente, mesmo quando uma
sequência didática se desenvolve de acordo com um roteiro bem
preciso, há espaço para ajustes, remanejo no meio do trajeto em
função de acontecimentos parcialmente imprevisíveis, sobretudo as
atitudes e condutas dos alunos, que manifestam seu interesse, sua
compreensão, mas também suas resistências ou suas dificuldades
para seguir o ritmo ou assimilar o conteúdo. Portanto, sempre há um
mínimo de regulação da aula, às vezes das atividades mentais dos
alunos e, no melhor dos casos, de seus processos de aprendizagem
(PERRENOUD1999, p. 89).

Miras e Solé (1996) abordam que a avaliação formativa se torna um
instrumento de regulação na medida em que se relaciona com o processo de ensino
aprendizagem. Ela apresenta-se como uma forma de regulação interativa, definida por
Allal (1988) apud Perrenoud (1999, p. 100) como “uma observação e uma intervenção
em situação, quando a tarefa não está terminada, sendo o professor capaz e
assumindo o risco de interferir nos processos de pensamento e de comunicação em
curso”. O professor possui um importante papel na aprendizagem do aluno, podendo
influenciar o nível de regulação da aprendizagem dos estudantes, mediante a adoção
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da avaliação formativa, proporcionada pelos feedbacks ocorridos em fóruns no
ambiente online.
É nesse processo de ensino-aprendizagem e avaliativo, que vemos o feedback,
ocorrido nos fóruns, não apenas como uma estratégia facilitadora da aprendizagem
significativa, mas também um instrumento capaz de proporcionar aos estudantes
alternativas para avaliar e melhorar os seus desempenhos acadêmicos.
Com o propósito de reduzir e intervir no fracasso escolar de alunos com
dificuldade em aprender espontaneamente, Allal (1988) apud Perrenoud (1999, p.
106) identificou três tipos de regulação:

As regulações retroativas, que sobrevêm ao termo de uma
sequência de aprendizagem mais ou menos longa a partir de uma
avaliação pontual;

As regulações interativas, que sobrevêm ao longo de todo o
processo de aprendizagem;

As regulações “proativas”, que sobrevêm no momento de
engajar o aluno em uma atividade ou situação didática nova.

Das três regulações apresentadas, a regulação interativa é a que realmente
age sobre o fracasso escolar, pois a partir dela pode-se desenvolver, conforme a
necessidade, as regulações retroativas ou proativas possibilitando melhor direção ao
ensino. A regulação retroativa está ligada à forma de remediar algo, entretanto isto
não quer dizer que se deve trabalhar novamente as mesmas noções e habilidades.
Nesta regulação é possível trabalhar com componentes bem anteriores, a fim de
fornecer um auxilio ou base para a nova aprendizagem; ademais ela possibilita “agir
em outras dimensões da situação didática, até mesmo da trajetória escolar, Allal
(1988) apud Perrenoud (1999, p. 106).
Por estar próxima aos limites da avaliação formativa, a última regulação
possibilita adequar as tarefas e situações de acordo com a diversidade de alunos. Allal
(1988) apud Perrenoud (1999, p. 106 e 107) salienta que “... parece razoável indagarse a quem se destina esse ensino, o que os alunos sabem, quais são suas disposições
de ânimo e seus recursos, que dificuldades correm o risco de encontrar”. As
observações e intervenções ocorridas nos ambientes de aprendizagem proporcionam
não somente uma avalição, mas também uma pedagogia mais eficaz.
O feedback que é parte dos ambientes online está sempre presente nos fóruns.
Ele auxilia o desenvolvimento da aprendizagem, pois contém informações que o aluno
pode usar a fim melhorar sua aprendizagem. Ele atua em fatores cognitivos e
motivacionais, sendo uma parte importante da avaliação formativa. Ademais, ele pode
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conduzir a autorregulação da aprendizagem favorecendo uma aprendizagem
profunda e significativa, consequentemente uma maior autonomia dos educandos;
como mencionado anteriormente, algo essencial para acompanhar as transformações
e desafios presentes na sociedade. Tais transformações favorecem mudanças
importantes que contribuem para uma pedagogia mais eficaz, descentralizando a
figura do professor, proporcionando ambientes de aprendizagem colaborativa,
contextualizando os assuntos, a fim de se produzir atividades mais atrativas e
motivadoras quando comparadas às atividades escolares convencionais, enfim,
busca-se uma pedagogia capaz de regular as aprendizagens dos estudantes.
A partir dessas particularidades apresentadas acercados fóruns, pode-se
observar inúmeros benefícios proporcionados por ele às aprendizagens dos alunos.
Contudo, para melhor aproveitamento desses benefícios, é necessário ter uma maior
consciência de tais vantagens a fim de direcionar corretamente e potencializar as
aprendizagens ocorridas nos fóruns. Será abordado a seguir, o feedback que nos
fóruns contribui para as aprendizagens dos alunos.

1.4 O feedback, seus níveis e autorregulação do comportamento

Os estudos sobre o feedback iniciaram-se há mais de cem anos e originou-se
da perspectiva psicológica denominada behaviorismo (THORNDIKE, 1913).
Inicialmente, os estudos eram reduzidos ao reforço do processo estimulo
resposta (correção de erros) na aprendizagem, e, posteriormente, empregaram-se
duas formas de feedback: corrigir falhas ou reforçar para estimular a motivação,
garantindo o esforço do aluno para melhores resultados. Ao longo do tempo, deu-se
maior atenção à dimensão cognitiva, por influência da teoria construtivista, – mediante
a ênfase do papel ativo do aluno durante a aprendizagem– o feedback ganhou uma
visão inovadora permitindo observar que as informações oferecidas por ele poderiam
regular a aprendizagem dos estudantes (SADLER, 1989 apud PEREIRA, 2015). Neste
decurso, iluminado pelas teorias cognitivo-construtivistas, o feedback passou a
associar-se a conceitos psicológicos da metacognição e autorregulação.
As indagações acerca do assunto possuem várias vertentes, contudo as mais
destacadas relacionam-se: à eficácia do feedback; à descrição de características
relacionada ao mesmo; ao papel do aluno e /ou do professor no processo de feedback;
o tipo de feedback dado, e em que contexto ele é apresentado (BROOKHART, 2008).
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O feedback pode ser visto como uma fonte de informações que pode possibilitar
mudanças em processos cognitivos à medida em que leva o aluno a verificar, formular
novos conceitos, e a fazer adaptações metacognitivas. Para Langer (2011) ele não é
apenas uma informação, mas um sistema complexo que influencia processos
cognitivos, metacognitivos, afetivos e motivacionais. Tal transcurso, possibilita ao
professor, mediante o feedback, um importante papel levando o aluno a refletir sobre
suas construções, avanços e obstáculos a serem sobrepujados.
Como é caracterizado o feedback? Philip Langer (2011) afirma que o feedback
deve ser visto como um processo interativo, empiricamente dirigido, e solucionador
de problemas. A interação ocorrida entre alunos/professor ou entre alunos/alunos
deve ser sempre guiada ou orientada pelo professor, de forma a conduzir ações
reflexivas, que visem a busca de soluções de problemas, a fim de produzir um ganho
significativo ao nível de aprendizagem do aluno.
De acordo com Mory (2004), o feedback pode ser entendido como qualquer
procedimento de comunicação ocorrida, a fim de esclarecer ao aprendiz sobre a
acuidade de sua resposta, geralmente relacionada a uma pergunta instrucional. Para
Garcia(2016), o feedback é uma importante ferramenta capaz dedirecionar a atenção
das pessoas, incentivar e reforçar o desempenho desejado, encontrar alternativas
para mudar o comportamento indesejado, e eliminá-lo no futuro; incentivar as pessoas
a desenvolverem-se.
Considerado complexo, conforme aponta Langer (2011), o feedback é
influenciado por diferentes aspectos relevantes (assunto, condições de recuperação,
eventos, etc) que podem prejudicar as ações ou esforços de ambas partes que
interagem. Ademais, o autor ressalta a importância e existência de uma interação
entre as necessidades e objetivos, tanto do professor quanto do aluno, para que se
obtenham resultados positivos, pois resultados contraditórios podem conduzir à piora
do desempenho (LANGER, 2011). Considerado um processo empiricamente dirigido,
o feedback pode produzir um valor emocional, motivando ou não quem o receber, pois
as emoções têm um efeito motivacional significante (IZZARD, 2009 apud LANGER,
2011). Linnebrink (2006) apud Langer (2011), também considera a emoção como um
fator altamente relevante desde o início. As questões emocionais estão diretamente
ligadas à confiança estabelecida entre os atores educativos. Em algumas situações
os alunos têm uma percepção diferente em relação a que o professor tem, gerando
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um componente crítico que leva a uma tomada de decisão, onde em alguns pontos o
professor pode se sentir confortável, mas o aluno não.
Por ser um processo interativo, a atenção dirigida durante o feedback é
imprescindível para um eficaz desempenho de ambas as partes (aluno/ aluno e aluno/
professor). Ele pode proporcionar aos indivíduos insights capazes de auxiliar ações
precedentes, como também um bom planejamento para alcançar o objetivo
inicialmente proposto, bem como a produção de um conhecimento mais significativo,
pois se tornou uma estratégia de ensino para melhorar a aprendizagem do aluno
Langer (2011).
Sendo assim, o feedback proporciona efeitos autorreflexivos, conduzindo os
alunos à busca de um caminho para o melhor desempenho de suas tarefas; ele ajuda
a torná-los conscientes de suas ações durante a aprendizagem, orientando alunos e
professores no percurso da aprendizagem, além de impulsionar a autonomia dos
aprendizes.
Podemos dizer que existem duas fontes de feedback; o feedback de fonte
exterior, aquele que vem de fora (exemplo: do professor, dos pais, dos colegas); e o
feedback de fonte interna (autoavaliação), aquele que está ligado à metacognição e
autorregulação. Sandler (1989) apud Pereira (2015) configura duas dimensões neste
constructo: uma que se projeta no passado e a outra no futuro. A primeira compreende
e descreve o processo de aprendizagem (feedback), a segunda permite a orientação
das atividades a serem desenvolvidas pelo estudante (feedforward).
Anteriormente, o feedback era visto como algo importante para a avaliação
somativa ou do produto da aprendizagem, todavia a ampliação de seu conceito como
instrumento integrador da aprendizagem possibilitou que ele se tornasse uma prática
de avaliação das aprendizagens de caráter formativo, inerente ao processo.
Com a avaliação pode-se ter a noção do que foi aprendido, através dela
podemos continuar a seguir o planejamento inicial ou reconstruir novos caminhos para
alcançar o objetivo proposto inicialmente; a avaliação irá nos ajudar a saber os
“conceitos que ainda precisam ser aprimorados” (LOCATELLI, 2014, p.55). Ainda,
segundo esta autora, a avaliação tem algumas funções básicas como: “a função de
autocompreensão, auxílio, motivação do crescimento e aprofundamento da
aprendizagem” (LOCATELLI, 2014, p.55). A pesquisadora também ressalta a
importância para um momento de reflexão sobre a avaliação feita, afirmando que este
é um momento de meta-aprendizagem. É um momento de grande importância, pois
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o professor pode tomar como instrumento de aprendizagem o erro do aluno, e fazer
com que o mesmo aprenda o conteúdo de forma mais significativa, refletindo para
compreender o porquê errou, relacionando com os conhecimentos anteriores ou com
os novos, e assim aprendendo. Importa assim ressaltar algumas considerações
relacionadas ao erro como oportunidade de aprendizagem:
O erro visto como um pecado na década de 1960. Era considerado algo que
foge dos moldes impostos pela sociedade, portanto foi comumente visto como um
desvio de conduta. A repetição da forma correta era usada para fixar a aprendizagem
(FIGUEREDO, 2002). Posteriormente, o erro passou a ser visto como algo natural e
positivo pela maior parte dos pesquisadores e educadores, pois era resultado do
esforço e inteligência na tentativa para aprender e acertar. Foram, então,
considerados hipóteses dos aprendizes no processo de ensino aprendizagem.
A intervenção do professor, neste momento, encontra fertilidade para atuar,
articulado aos conceitos de internalização e zona de desenvolvimento proximal,
desenvolvidos por Vygotsky. Ao corrigir o erro, o professor tem a oportunidade de
colaborar com a aprendizagem dos alunos, contudo é importante ressaltar que a forma
como o professor irá abordar produzirá uma série de reações, sendo algumas
positivas e outras negativas, por isso é importante que a voz do aprendiz seja ouvida
e que o professor atue como um facilitador da aprendizagem (BATTISTELA, 2010).
Voltando ao caráter de avaliação formativa, o feedback “pode ser a chave do
processo em uma mudança conceitual, fazendo com que os alunos realmente
aprendam” (LOCATELLI, 2014, p. 55). A mesma autora ainda propõe que o professor
faça uma correção da avaliação dialogada com os alunos e, em seguida, proponha
que os mesmos façam uma reflexão individual da própria avaliação, podendo assim
fazer suas anotações ou registros sobre as atividades em que não conseguiram atingir
o objetivo, traçando planos para corrigir o erro, aprimorando os conhecimentos que já
possuem, ou fazendo redirecionamento se necessário. A aprendizagem é mais efetiva
quando o feedback é integrado no processo educativo, e utilizado de forma adequada.
Para Sriven (1967), inicialmente a avaliação formativa era vista como um meio
em que o professor buscava formas para melhorar o seu material visando oferecer um
curso de melhor qualidade. O termo, porém, ganhou amplitude quando Bloom e
colaboradores focaram para o processo de ensino aprendizagem. Os estudos
realizados nas últimas décadas apontam a importância da abordagem do tema, e
evidenciam a preocupação em observar as diferenças individuais dos estudantes, e
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de se auxiliar a regular o processo de ensino/aprendizagem (DUTRA, 2010). Apesar
de existir diferentes elucidações acerca do tema, Dutra (2010) afirma que todas têm a
mesma base ou natureza:
Todos os autores sugerem que a avaliação formativa é realizada
durante o processo de ensino/aprendizagem, que ela é contínua, que
ela não deve ser característica classificatória ou certificadora e que se
baseia fortemente no feedback, tanto para o professor como para o
aluno (DUTRA, 2010, p59).

No conceito de feedback formulado por Shute (2008, p. 153), o feedback
assume caráter formativo, sendo uma “revisão com informação comunicada ao
aprendiz com a intenção de modificar seu comportamento ou seu modo de pensar,
objetivando uma melhoria no aprendizado”. Sendo assim, fatores como a linguagem
utilizada, o tempo e a quantidade de informação são importantes para definir a forma
mais adequada (ABREU E LIMA, 2011).
Conforme apresenta Hadji (2011), a avaliação formativa aponta três
importantes aspectos que contribuem para a aprendizagem. Ela pode ser informativa,
no sentido de informar as ações de ambas as partes (professor/ aluno); pode ser
corretiva, no sentido de proporcionar ao professor uma visão da real ação pedagógica,
e aos alunos uma reflexão de suas ações conduzindo à correção para melhores
resultados; e pode ser reguladora, uma vez que oportuniza a ambas partes uma
reflexão, avaliando suas ações para mantê-las ou redireciona-las, conforme o objetivo
já determinado, e para uma melhor aprendizagem. Mediante o feedback, ela torna-se
um instrumento para acompanhar, auxiliar e avaliar o desenvolvimento do aluno
durante o processo de ensino aprendizagem.
Os feedbacks produzidos em ambientes online podem ser direcionados a uma
melhor aprendizagem, bem como para uma avaliação formativa. Alguns estudiosos
apontam que a avaliação formativa também possui grande relevância quando inserida
na modalidade de educação a distância, pois oferece um suporte mais significativo
para estudantes que não possuem contato direto com os professores.
A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) na
avaliação formativa oferece uma riqueza de informações registradas
no ambiente, cabendo ao professor transformar esse conjunto de
informações em subsídios para uma avaliação. Entretanto, é
importante haver um suporte adequado ao processo de avaliação
formativa on-line, pois esse modelo de avaliação pode gerar uma
grande sobrecarga para os professores. Essa sobrecarga
normalmente se dá pela necessidade de análise de informações sobre
a participação do aluno, dispersas no AVA (DUTRA, 2010, p.59).

31

O feedback também possui um caráter interativo mediante a troca de
informações ou discussões produzidas. Black e William (1998) chamam a atenção
para uma interação de qualidade entre os atores educativos, para que se obtenha
resultados positivos durante a aprendizagem. De acordo com Mory (2004), o feedback
é parte fundamental, não importando qual o modelo adotado.
A informação dada no feedback interage com o conhecimento prévio,
promovendo aprendizagem (AUSUBEl, 1968; BRUNER, 1990), e é por
intermédio dele que os participantes têm conhecimento de como
devem comportar, interagir, dizer, raciocinar e realizar algo em um
determinado ambiente para conseguir atingir os objetivos propostos
(ABREU-E-LIMA, 2011, p. 192).

A interação entre os atores produz feedback que proporciona consciência dos
conhecimentos aprendidos, permitindo o aprendiz perceber se deve ou não investir
mais tempo em um conteúdo, além de verificar se já conseguem fazer algo bem feito,
para manter ou não o comportamento ou atitudes adotados (ABREU-E-LIMA, 2011).
Conforme aponta Abreu-e-Lima (2011), nas interações online que são
realizadas por ferramentas assíncronas, é muito importante o uso de estratégias para
minimizar a perda de elementos extra verbais na comunicação. Um exemplo disso
pode ser o negrito, o itálico, o uso de emotion para traduzir estado psicológico, etc. A
escolha das palavras, pontuação, tempos verbais pode também influenciara reação
do receptor, já que pode conferir vários estados psicológicos, alguns positivos e outros
negativos como, por exemplo, agradável, curioso, norteador, informal, analítico,
autoritário, presunçoso, entre outros. Ademais, para reduzir problemas relacionados
à compreensão da mensagem em ambientes online, é fundamental que o tutor
examine alguns fatores descritos a seguir, com o intuito de elaborar feedbacks
efetivos:
Netiqueta: observar as regras de etiqueta/ética na internet é um fator
importante. Contudo, deve-se compreender que, apesar de haver
diversas listas com regras na web, essas normas e regras de netiqueta
são criadas de acordo com o contexto, os participantes e os meios de
comunicação utilizados.
Correção textual: conferir ortografia antes de postar as mensagens,
relendo o texto e usando os corretores dos processadores textuais
(MSWord, Open/ BRWriter, por exemplo).
Coerência textual: analisar se o texto segue uma ordem lógica e
verificar se as ideias não estão confusas ou desconexas.
Clareza e objetividade: evitar palavras ou expressões rebuscadas ou
palavras fora de uso corrente, exceto termos que devam ser
conhecidos pelos estudantes dentro da sua área de trabalho. Além
disso, evitar inversões literárias e períodos muito longos, que
dificultem a compreensão (ABREU-E-LIMA, 2011, p. 194 e 195).
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A fim de colaborar com o processo de elaboração de bons feedbacks, Abreue-Lima (2011) recomenda o auxílio de modelos de feedback, observando o conteúdo,
ritmo (tempo) e constância das interações.
A Universidade Aberta do Brasil (UAB) de algumas instituições oportunizam aos
tutores uma formação inicial ou direcionamento das práticas pedagógicas, a fim de
orientar as ações que serão realizadas no ambiente virtual. Esta formação pode incluir
modelo de tutoria empregado, estudos de caso, avaliação, e acompanhamento do
estudante nos ambientes virtuais (ABREU-E-LIMA, 2011). A autora em questão
aponta dois modelos de feedback adotados na educação a distância:

a) Escada de feedback: É um modelo utilizado no processo avaliativo dos
cursos

ofertados

por

WideWorld,

no

documento

“Assessing

for

Understanding WIDE course”, no treinamento de tutores de Harvard. Este
modelo auxilia a reflexão do aprendiz e se estrutura em quatro passos,
conforme descritos na figura 1.
Figura 1: Escada de feedback

Fonte: (ABREU-E-LIMA, 2011, p. 196)

Segundo Abreu-e-Lima (2011, p. 196 e 197):
Esclarecer – Quando o estudante publica seu trabalho, responde
questões dissertativas ou faz apontamentos e questionamentos sobre
os textos lidos, suas ideias podem não estar claras ou podem faltar
informações essenciais. O tutor, nesta etapa, inicia o diálogo de
orientação com perguntas sobre pontos que não estão claros ou
parecem ausentes, antes de dar o feedback sobre o que foi feito
propriamente. Este passo pode levantar informações importantes e
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dar acesso a outros dados que lhe permitam elaborar um parecer
adequado. Se uma postagem permite dupla interpretação, o tutor pode
mostrar claramente as duas opções possíveis e oferecer sugestões e
questões para as duas possibilidades. Exemplos de questionamentos:
“Quando você disse ... você queria dizer ... ou ...?”, “Pelo que pude
compreender, você explicitou que ..., não foi? Corrija-me se estiver
enganado...”.
Valorizar – Após reunir as informações apropriadas, é fundamental
que o tutor expresse o seu apreço pelas ideias de seu estudante, para
que este sinta sua opinião valorizada. Essa valorização cria uma
cultura de confiança e compreensão, deixando o estudante aberto ao
que irá ser dito posteriormente e ajuda-o a identificar suas próprias
potencialidades que, por vezes, ele mesmo não reconhece. Além
disso, enfatizar os pontos positivos no trabalho, apontar as
potencialidades e oferecer um elogio honesto (sem exageros) mostra
o quanto o educador está atento ao processo de aprendizagem do
estudante.
Questionar – Frequentemente, o tutor pode encontrar problemas ou
discordar das ideias ou opiniões presentes no texto do estudante. Esta
etapa é o momento mais apropriado para levantar tais questões, mas
não com acusações ou com críticas, e sim com pensamentos
honestos e preocupações a respeito do assunto. Exemplos de frases
interacionais: “Você já considerou...?”, “Pensei sobre isto e percebi
que...”, “Talvez você tenha pensado sobre isto, mas...”, “Te convido a
refletir sobre...”.
Sugerir – No último degrau da Escada de feedback, para ajudar o
estudante em seu processo de aprendizagem, é recomendável que o
tutor faça as suas sugestões de melhoria ou de solução ao problema
identificado no trabalho, estimulando o estudante a ir além do
proposto.

b) Feedback sanduíche: O segundo modelo utilizado é o feedback sanduíche,
muito utilizados em contextos acadêmicos (principalmente médicos) ou
empresariais,

conforme

Zeferino

(2007).

Neste modelo

aponta-se

comportamentos inadequados através de dois comportamentos positivos,
conforme apresenta a figura 2:
Figura 2: Feedback sanduíche

Fonte: (ABREU-E-LIMA, 2011, p. 198)
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Em um primeiro momento realçar algo positivo pode ser desafiador para o tutor,
uma vez que há exposição à cultura do erro na escola e sociedade. O tutor deve
procurar algo positivo como “uma descoberta que o estudante tenha feito; uma
citação; a ordem da frase; as cores escolhidas; ou até mesmo o fato de ter realizado
a tarefa”. A autora ainda salienta que quando se tem a impressão de que não existe
algo a ser elogiado, o tutor deve observar o aluno em sua totalidade, enfatizando o
potencial que o aprendiz possui. Após realçar algo positivo, o tutor pode sugerir
melhorias, “sinalizando de maneira clara e objetiva o que fazer ou não”, bem como
fazer questionamentos levando o aluno a uma reflexão para compreender melhor do
conteúdo ou trabalho em questão. No último momento o tutor ressalta algo que o
estudante realizou muito bem durante a atividade, mas deve atentar-se para que não
sejam meras mensagens positivas que produzem resultados insignificantes (ABREUE-LIMA, 2011, p. 198).
Importa dizer que independente do modelo adotado é importante que o
estudante sinta que suas contribuições são importantes, isso contribui para que
mantenham motivados a participar das interações de ensino aprendizagem virtual.
(ABREU-E-LIMA, 2011). Entretanto, o feedback produzido não garante a participação
ativa dos alunos. Estudos apontam que nem sempre o feedback produz eficácia na
aprendizagem. Shute (2008), relata efeitos negativos do feedback relatando que por
mais que seja positiva a intenção do feedback, ele pode ser equivocadamente
considerado como forma de criticar ou controlar os estudantes. Há também estudos
negativos relacionados à forma como o tutor fornece feedback.
Estudos recentes ressaltam que o feedback é imprescindível para estimular os
alunos e ajudá-los a assumir responsabilidade por suas aprendizagens. Essa
relevância se dá através da organização das tarefas de aprendizagem e dos tipos de
feedback proporcionado a elas.
Na revisão de literatura efetuada para a realização deste estudo, destacou-se
o modelo apresentado por Hattie e Timperley (2007). Este modelo que constitui o
principal subsidio teórico em que se embasou as observações deste estudo
relacionadas ao feedback, será descrito a seguir:
Hattie & Timperley (2007) destacam três questões elementares ligadas ao
feedback, que contribuem para o êxito da aprendizagem:
1.

Para onde estou indo ou quais são os meus objetivos?
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2.
Como estou indo, ou qual o meu progresso em direção ao
objetivo pretendido?
3.
Qual a próxima etapa ou quais atividades necessitam ser feitas
para que eu possa ter melhor progresso em direção ao objetivo
pretendido? (HATTIE & TIMPERLEY, 2007, p.86).

Em relação à primeira pergunta levantada, para que o feedback direcione ao
comportamento autorregulado, é necessário, clareza acerca dos objetivos da tarefa
proposta, fazendo uma autorreflexão e planejando as ações de acordo com os
objetivos pré-estabelecidos. Os mesmos autores ressaltam a importância do
comprometimento de ambas as partes (professor/aluno) esclarecendo que o feedback
deve ser guiado a fim de alcançar o objetivo pretendido.
A clareza de objetivos também possibilita autofeedback, no sentido de
possibilitar avaliar a adequação das estratégias para o alcance do que
se pretende alcançar, e a busca de informações que auxiliem o
alcance do pretendido (HATTIE & TIMPERLEY, 2007, p.88).

A segunda pergunta estabelecida por Hattie & Timperley (2007) é direcionada
ao desempenho da Tarefa. É importante que o estudante tenha consciência das ações
tomadas, identificando se a forma como ele está agindo é ou não satisfatória para
alcançar o objetivo pretendido.
A última pergunta relaciona-se ao feedforward, que pode ter uma importante
influência sobre a aprendizagem. O feedforward “consiste em dar mais informações,
mais tarefas, mais estratégias e mais expectativas relacionadas às possibilidades de
aprendizagem” (HATTIE & TIMPERLEY, 2007, p.90). É nele que são definidas as
ações futuras ou, se necessário, redimensioná-las para alcançar o objetivo inicial.
As questões apresentadas anteriormente pelos autores “melhoram a
compreensão, a motivação, o comprometimento, o esforço, e, por conseguinte,
facilitam a aprendizagem” (HATTIE & TIMPERLEY, 2007, p.90). Isso possibilitou a
classificação de quatro níveis de feedbacks, quais sejam:
1- Feedback voltado para a tarefa
2- Feedback voltado para o processo de execução de tarefa
3- Feedback voltado para a autorregulação de aprendizagem
4- Feedback voltado para o self (eu)
Explicaremos a seguir em que consistem esses níveis conforme apresentado
pelos autores, antes, porém, reforçamos a importância dessa classificação para esse
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estudo, visto que, conforme mencionado, esse modelo ofereceu os subsídios teóricos
que alicerçaram a análise dos resultados deste estudo.
1- Feedback voltado para a execução da tarefa: esse tipo de feedback é o mais
comum; ele aponta se o trabalho está correto ou não. Com as intervenções
adequadas, ele pode auxiliar na construção do processamento da informação, mas,
conforme aponta os investigadores, esse tipo de feedback tem apenas focado na
execução da tarefa, visando uma finalidade imediata, e não a busca de estratégias
para se alcançar o objetivo proposto inicialmente. Por conseguinte, apresenta
limitação se não for complementado por outro tipo de feedback superior a este.
2- Feedback voltado para o processo de realização da tarefa: esse tipo de
feedback é mais eficaz do que o anterior, pois visa não somente à execução da tarefa,
mas a busca por informações efetivas e inovadoras, como aprendizagem de novas
estratégias e a qualidade do seu desempenho, contribuindo para o processo de
aprendizagem. Ajuda o aprendiz a compreender e/ou a complementar a tarefa,
“envolvendo a construção de significados, o estabelecimento de relacionamentos, e
transferências para tarefas mais difíceis ou não experimentadas” (HATTIE &
TIMPERLEY, 2007, p.93). Esse feedback, possibilita o aprendiz reajustar suas ações
a fim de corrigir o erro. Os feedbacks de processo oriundos de professores dão suporte
às necessidades do aluno, auxiliando-o a adquirir a importante habilidade de
“aprender a aprender”.
3- Feedback voltado para o incentivo ao comportamento autorregulado do
aprendiz: esse feedback está relacionado à capacidade que o indivíduo tem de
controlar a própria aprendizagem. Ele estimula a reflexão do estudante acerca de
vários aspectos essenciais e presentes na autorregulação da aprendizagem, que,
conforme aponta Lopes da Silva (2004), permite que o indivíduo utilize plenamente
suas competências, supervisionando sua aprendizagem. De acordo com Hattie &
Timperley (2007), este é o tipo de feedback mais eficaz para uma aprendizagem
significativa.
Antes de discutir o quarto nível de feedback presente na classificação de Hattie
& Timperley (2007), far-se-á algumas considerações relacionadas a autorregulação
da aprendizagem, enfatizando, características presentes na mesma, e a sua
importância no processo de ensino aprendizagem.
De acordo com Lopes da Silva (2004) a autorregulação é definida como a posse
consciente e controlada da aprendizagem, o que permite ao aluno a construção ativa
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de seus saberes. Essa aprendizagem decorre do planejamento, da organização, do
controle e da avaliação do processo, conferindo aporte para uma ação intencional
e/ou estratégica. O aprendiz compreende o significado do que aprende, e tem
percepção de suas limitações e de seus domínios durante o ato de aprender.
Consequentemente, o estudante estará em posição de construir seu próprio
conhecimento, e de avançar em direção ao alcance do objetivo pretendido.
Lopes da Silva (2004, p. 60) afirma que:
Estudantes que fazem apelo aos processos de autorregulação são
mentalmente ativos durante a aprendizagem, exercem um controle
sobre os processos cognitivos, metacognitivos e motivacionais,
conducentes à aquisição, organização e transformação da informação
e conseguem conferir um significado estratégico ao ato de aprender.

Zimmerman apud Lopes da Silva (2004) ressalta que a autorregulação na
aprendizagem faz referência ao grau em que as pessoas atuam sobre os seus
próprios processos e produtos de aprendizagem, durante a realização de uma tarefa
a nível metacognitivo, motivacional, comportamental e contextual. A “autorregulação
refere-se a pensamentos, sentimentos e ações autogerados, planejados, e
ciclicamente adaptados para a obtenção de objetivos pessoais” (ZIMMERMAN, 2000,
p. 14). Ela é influenciada por fatores internos (intrínsecos) e fatores externos
(extrínsecos) que atuam no desenvolvimento do sujeito. Indivíduos mais eficazes
criam rotinas de fatores interno com o objetivo de conseguir mais informações sobre
um determinado assunto, já indivíduos menos eficazes dependem de fatores externos
para isso.
Os comportamentos intrinsecamente motivados são realizados e não
exigem “reforços” para além da experiência espontânea de
envolvimento e prazer que os acompanha. Ao contrário, os
comportamentos extrinsecamente motivados são instrumentais,
realizados em função dos reforços ou consequências que resultam do
seu desempenho. (...) motivação intrínseca indica que as pessoas são
impelidas pela curiosidade e pela novidade e precisam de sentir que
comandam as suas próprias ações. Por outras palavras, “a motivação
intrínseca salienta a existência de um outro sistema que determina o
comportamento, para além da programação genética e das relações
estimulo-resposta. Este outro sistema é o self, uma configuração na
consciência que tem as suas próprias necessidades e o seu próprio
poder para dirigir o comportamento” (Csikszentmihalyi e Nakamura,
1989, p. 48). (...) a motivação intrínseca diz respeito a atividades
autotélicas (...) a motivação extrínseca envolve a progressão de
comportamentos que originalmente eram extrinsecamente motivados,
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mas que foram interiorizados (...) ajudam a produzir os
comportamentos adequados a um funcionamento social desejável.
Estes motivadores extrínsecos podem vir a ser interiorizados e a fazer
parte do processo de autorregulação (LOPES DA SILVA, 2004, p. 60
e 61).

Um dos aspectos chaves para a autorregulaçao é a existência de um objetivo
ou critério servindo de base para avaliar a ação do sistema e orientar os processos de
regulação. Sendo assim, Lopes da Silva (2004, p. 65) salienta que,
(...) os objetivos são representações cognitivas de um acontecimento
futuro e influenciam a motivação através de cinco processos: (a)
dirigem a atenção e a ação para um alvo intencional, o que ajuda a
pessoa a concentrar-se na tarefa e a reunir os seus recursos para
atingir o objetivo; (b) mobilizam o esforço proporcionalmente à
dificuldade da tarefa; (c) promovem a persistência e o esforço ao longo
do tempo; (d) fornecem uma razão para continuar a trabalhar mesmo
se a atividade não está a correr bem; (e) promovem o desenvolvimento
de planos e estratégias criativas para os atingir; (f) fornecem um ponto
de referência que dá informação sobre a qualidade do desempenho
(LOPES DA SILVA, 2004, p. 65).

Zimmerman apresenta o modelo mais detalhado dos processos inerentes a
diferentes fases na autorregulação da aprendizagem, entretanto, também se abordou
as contribuições feitas por outros estudiosos a fim de descrever as três fases
presentes na autorregulação. Essas fases são de caráter cíclicos e “o feedback em
desempenho anterior é usado para fazer ajustes em performances atuais” (AZZI E
POLYDORO, 2010).
A primeira fase, fase de antecipação e definição de objetivos, considera os
conhecimentos anteriores (prévios) para que ocorra o planejamento estratégico
relacionado à seleção e organização de estratégias adequadas e dos meios a serem
utilizados pelo estudante para alcançar um determinado objetivo, bem como o controle
da atenção que é imprescindível no decorrer das três fases da autorregulação.
Nela está presente as crenças motivacionais como, por exemplo, a de
autoeficácia. Tal crença está presente na Teoria Social Cognitiva que acredita que os
indivíduos são resultados das interações sociais. A autoeficácia pode interferir
significativamente na disposição do indivíduo em aprender, pois determina como as
pessoas sentem, pensam, se comportam e se motivam. Bandura (2001, p. 10) define
a autoeficácia como “a crença das pessoas em sua capacidade de exercer
determinado controle sobre o próprio funcionamento e sobre eventos do ambiente”.
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Os alunos que possuem confiança em si mesmo tendem a desprender mais
esforços nas aprendizagens, influenciando positivamente seu desempenho, pois
estabelecem metas desafiadoras para si mesmas e mantem-se determinados em
realiza-las. Por outro lado, os indivíduos que duvidam de suas capacidades tendem a
afastar-se de tarefas difíceis, possuem poucas aspirações para prosseguir e quando
encontram dificuldades, ao invés de concentrar esforços para realizar a tarefa,
apoiam-se em suas deficiências pessoais, enfraquecendo seus esforços e desistindo
rapidamente (BANDURA, 1998). Neste contexto, podemos dizer que o feedback
relacionado a autorregulação torna-se mais eficaz quando desenvolve a autoeficácia
nos estudantes.
A segunda fase, fase de execução, está relacionada à execução/monitorização
e controle volitivo das ações planejadas durante a primeira fase. Sendo assim, para
que opere a autorregulação, é imprescindível que o estudante seja capaz de dar
atenção ao que está sendo realizado, tomando consciência de suas ações, dos
procedimentos adotados e dos resultados que serão obtidos. Sem o controle da
atenção não é possível haver automonitorização (LOPES DA SILVA, 2004). Para
Lopes da Silva (2004),
Cabe, assim, à auto-monitorização informar sobre os progressos que
vão sendo alcançados e sobre o esforço e o tempo gastos na utilização
das estratégias selecionadas”. A tomada de consciência dos
progressos, que se vão alcançando durante o curso da ação, tem
surgido como uma variável importante para o desenvolvimento da
percepção da eficácia pessoal (LOPES DA SILVA, 2004, p. 62).

Nesta fase o indivíduo acompanha a execução das ações planejadas a fim de
avaliar se elas estão ou não possibilitando caminhar de encontro ao objetivo já
estabelecido e, caso necessário, o estudante tem a possiblidade de reorientar suas
ações. A avaliação, que se faz necessária e continua durante as fases da
autorregulação, proporciona um processo dinâmico, interligando as três fases da
autorregulação, por isso pode-se dizer que as fases da autorregulação da
aprendizagem são cíclicas. Neste processo, a avaliação existente permite ou não
mudanças nas fases mencionadas, e seu foco estará sempre direcionado ao alcance
dos objetivos previamente estabelecidos (LOPES DA SILVA, 2004).
Outro aspecto importante, que pode fazer-se necessário nesta fase de
execução, é o apelo aos processos volitivos - definidos como ações empreendidas
pelos sujeitos com o intuito de concretizar suas intenções, assim como processos
psicológicos implícitos que guiam tais ações -visando zelar pelo objetivo pretendido.

40

Os processos volitivos determinam o nível de empenho dos estudantes e a
conservação do esforço durante a tarefa, isto significa que quanto mais aversiva a
tarefa, mais se faz necessário apelo aos processos volitivos. Importa assim salientar
que mediante o esforço exercido e a utilização adequada de estratégias de controle
volitivo – como controle da atenção, controle emocional, controle do ambiente de
aprendizagem, controle da motivação, controle do comportamento, etc. –
proporcionam aos alunos o controle de suas ações para afastar estímulos distraidores,
possibilitando ambientes favoráveis à concentração e realização da tarefa (LOPES
DA SILVA, 2004). Neste contexto, torna-se interessante esclarecer a distinção entre
motivação e volição; a primeira gera a intenção de agir; a segunda controla as
intenções para que ocorra a ação, e relaciona-se, como mencionado anteriormente, a
manutenção das ações de acordo com o objetivo (KUHL ,1994).
A terceira fase, fase de autorreflexão e autorreação, envolve os processos de
autoavaliação (podendo incluir comparações sociais com colegas, irmãos,
professores, os pais e o contexto social mais amplo) como propósito de determinar a
correção ou a reorientação de novas ações, bem como direcionar a ações futuras,
proporcionando novos desafios e consequentemente ampliando significativamente o
conhecimento do educando. Essa fase permite analisar o caminho percorrido a fim de
perceber se o objetivo foi alcançado com êxito, se as estratégias utilizadas foram as
mais adequadas ou se devem ser reformuladas; permite verificar o real valor atribuído
ao objetivo, avaliando se deve ou não haver persistência, bem como analisar as
motivações presentes na execução da tarefa, e se o contexto ao qual se desenvolve
a tarefa deve ou não ser alterado (LOPES DA SILVA, 2004).
A autoavaliação pode ser influenciada de forma positiva ou negativa mediante
as comparações sociais estabelecidas com professores, colegas, pais, entre outros.
As respostas positivas transformam-se em incentivos para manter os esforços
necessários para o alcance do objetivo, além de valorizar as atitudes estratégicas e a
autoestima. Em contrapartida os resultados indesejados podem levar a atitudes de
proteção pessoal como apatia, procrastinação e inatividade (LOPES DA SILVA, 2004).
A autora ainda afirma que a procrastinação se manifesta para evitar futuros fracassos
o que pode provocar desinteresse nos processos de autorregulação desenvolvidos
em atividades futuras.
Para Zimmerman (1986) as fases da autorregulação cumprem o ciclo da ação
autorregulada que é continuamente aberto a novos desenvolvimentos de acordo com
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as perspectivas. Essa ação permite acesso a experiências anteriores, bem como o
controle do que ocorre. Ele ainda ressalta que a ação autorregulada pode ser
considerada multidimensional. Deste modo o mesmo autor conceitua a autorregulação
como “o grau em que os sujeitos atuam a nível metacognitivo, motivacional,
comportamental e contextual sobre seus próprios processos bem como produtos de
aprendizagem durante a realização das tarefas” (ZIMMERMAN, 2000). Segundo ele,
seja qual for a atividade desenvolvida, escolar ou não, os indivíduos sempre fazem
uso dessas dimensões em maior ou menor grau. Portanto, é importante que se
conheça seus conceitos com o intuito de potencializar as ações dos sujeitos, visando
um melhor desempenho na realização das tarefas. Ademais, tais tarefas exigem que
os indivíduos discriminem recursos internos e externos para alcançar o objetivo
proposto (ZIMMERMAN, 1986, 2000). Isso significa que para que as ações sejam
consideradas autorreguladas o indivíduo deve ter consciência sobre suas ações e agir
intencionalmente, isto significa que caso os resultados obtidos não corresponda aos
objetivos conscientemente planejados é necessário que o sujeito redirecione suas
ações e altere os procedimentos utilizados (ZIMMERMAn, 1986).
Vejamos a seguir as quatro dimensões da autorregulação da aprendizagem.

Dimensão metacognitiva

Para referir-se aos processos e conteúdos relacionados a memória, Jhon
Flavell, cunhou o termo “metamemória”. Ele considerava a metamemória como uma
das quatro grandes categorias de fenômenos que intervém na memória, sendo estas:
capacidades básicas, estratégias, procedimentos estratégicos e metamemória. Para
Flavell as dificuldades de memória apresentadas pelos indivíduos com dificuldade de
aprendizagem estavam relacionadas a algo além das deficiências referentes aos
processos básicos de memória; ele acreditava que tais dificuldades estavam
relacionadas a uma metamemória deficiente e ao uso inadequado de estratégias. Ao
compreender que a metamemória não estava isolada de outros aspectos cognitivos,
Flavell formula um conceito mais geral de metacognição descrito a seguir conforme
aponta Mateos (2001, p. 21 e 22):
A metacognição se refere ao conhecimento que alguém tem sobre
seus próprios processos e produtos cognitivos a qualquer assunto
relacionado com eles; por exemplo as propriedades da informação
relevantes para a aprendizagem. Assim se pratica a metacognição
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(metamemória, meta-aprendizagem, meta-atenção e metalinguagem)
quando o indivíduo toma consciência que tem mais dificuldade de
aprender A que B; quando compreende que deve verificar pela
segunda vez C, (...) quando se faz uma reflexão de suas habilidades
para aprender e seus conhecimentos. A metacognição faz referência
entre outras coisas à supervisão ativa e consequente regulação e
organização dos processos em relação a objetos e dados cognitivos
sobre que atuam, normalmente a serviço de alguma meta ou objetivo
concreto.

A metacognição é, por um lado, o conhecimento da atividade cognitiva, e, por
outro, o controle exercido sobre a própria atividade cognitiva. Flavell apud Mateos
(2001) parte da ideia Piagetiana de que o desenvolvimento cognitivo implica não só o
aumento da complexidade estrutural do sistema cognitivo (estratégias), mas também
o acesso consciente capaz de autorregular a ação. O pesquisador desenvolveu um
modelo de controle da atividade cognitiva, este controle depende das ações e
interações de quatro componentes descritos a seguir:
a) O conhecimento metacognitivo: refere-se ao conhecimento adquirido pelo
indivíduo com relação a todo cognitivo, isso inclui a mente e características
psicológicas. Ele está relacionado ao conhecimento sobre a pessoa, atarefa e as
estratégias.
O conhecimento sobre a pessoa engloba tudo o que o indivíduo sabe ou
acredita saber sobre ele para usar de maneira estratégica, a fim de alcançar os
objetivos. Ele pode ser subcategorizado em três aspectos: Conhecimento
intraindividual, interindividual e universal. O conhecimento intradividual, é o
conhecimento da pessoa sobre as próprias habilidades, motivações, experiências,
interesses, dentre outros. O conhecimento interindividual, diz respeito às crenças dos
indivíduos sobre outras pessoas, e isso ocorre quando há comparações entre os
indivíduos. E o conhecimento universal corresponde às crenças adquiridas ao longo
da vida de forma geral (MATEOS, 2001).
O conhecimento sobre a tarefa refere-se a entender os objetivos da tarefa, o
seu grau de dificuldade, as informações disponíveis para realizar a tarefa, as
estratégias a serem adotada, bem como os fatores que ajudam no seu desempenho.
Esse conhecimento é adquirido através das experiências cognitivas dos indivíduos
(MATEOS, 2001).
O conhecimento sobre estratégias está ligado ao conhecimento sobre a pessoa
e a tarefa, com o intuito de selecionar estratégias adequadas para o alcance do
objetivo. O conhecimento estratégico é imprescindível para agir de forma eficaz e
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significativa, bem como o desenvolvimento da autonomia do aprendiz (MATEOS,
2001). Vejamos o segundo componente apontado por Flavell relacionado ao contexto
da atividade cognitiva:
b) As experiências metacognitivas: elas estão relacionadas à consciência das
experiências cognitivas e emocionais que acompanham a estrutura cognitiva, como
pensamentos, sentimentos, ideias, sensações (MATEOS, 2001).
c) Os objetivos cognitivos: estão relacionados às metas alcançadas em cada
etapa do envolvimento cognitivo; estes objetivos podem estar estabelecidos a longo
ou a curto prazo. Quando eles são em longo prazo, a fim de evitar a frustação, os
indivíduos tendem a dividir em objetivos mais imediatos, constituindo passos para o
objetivo final. O grau de dificuldade e a percepção do aluno na escolha dos objetivos
também influencia o esforço desempenhado pelo aprendiz para a realização da tarefa
(MATEOS, 2001).
d) As estratégias relacionam-se a ações para atingir as metas. Elas podem ser de
técnicas, habilidades ou destrezas utilizadas durante a execução das tarefas, contudo
é importante ressaltar que para que se constituam estratégias os procedimentos
adotados devem ser considerados adequados para o alcance da meta. Nisbest e
Shucksmith apud Simão (2002) salientam que a estratégia seria um guia das ações
que devem ser seguidas. Através da tomada de decisões consciente, o aluno adquire
um conhecimento mais profundo e estabelece relações mais significativas entre o
próprio conhecimento e a nova informação, decidindo os procedimentos mais
adequados para realizar a tarefa. “Deste modo, o aluno não só aprende como utilizar
determinados procedimentos, mas quando e porque pode utilizá-los e em que medida
favorece o processo de resolução da tarefa” (SIMÃO, 2002, p. 75).
Reforça-se que a metacognição pode ser definida como o conhecimento que o
indivíduo tem do próprio conhecimento e o controle que exerce sobre sua própria
aprendizagem; ela se refere à própria atividade cognitiva do indivíduo. Diz respeito a
“aprender a aprender”, facilitando a tomada de consciência de quais sãos os próprios
processos de aprendizagem, como funciona e como potencializar seu funcionamento
e controle. Nessa abordagem, a metacognição torna os alunos mais reflexivos
e conscientes sobre os processos mentais implicados na sua aprendizagem, ela serve
como um meio para facilitar o avanço dos estudantes na autorregulação de seus
próprios processos de instrução. Isto significa que os aprendizes são capazes de
selecionar estratégias adequadas para facilitar a aquisição do conhecimento
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significativo, igualmente, tal ação pode promover maior autonomia durante a tomada
de decisões na aprendizagem (LOPES DA SILVA, 2004).

Dimensão motivacional
A motivação apresenta-se como um elemento importante no âmbito escolar.
Diversos investigadores dão suas contribuições acerca do assunto que constitui um
desafio, atinge estudantes e professores. Deci e Ryan ressaltam que a motivação
pode ser diferenciada em dois tipos: motivação intrínseca, que é algo que está dentro
da pessoa, assim podemos relacioná-la a todos àqueles aspectos motivacionais
como: interesse, autodeterminação, curiosidade, prazer em fazer algo; e motivação
extrínseca, que é algo externo à pessoa, ou seja, a impele a agir por pressão,
vantagens ou recompensas externas (BORUCHOVITCH, 2010).
Pintrichi e Schunk defendem a ideia de que a motivação deve ser encarada
como um processo e não como um produto, uma vez que não é possível observa-la
diretamente, mas somente inferi-la diante dos comportamentos e dos efeitos que ela
produz” (PINTRICHI e SCHUNKapud BORUCHOVITCh, 2010, p. 99).

Esta

investigação é produzida à luz de diversos autores e pesquisas em âmbito
internacional que apontam como a teoria de Metas de Realização tem contribuído para
o entendimento dos fatores motivacionais que influenciam o comportamento dos
alunos. Ames (1992) apud Boruchovitch (2010) definiu as “metas de realização”
como um conjunto de pensamentos, crenças, propósitos e emoções
que traduzem as expectativas dos alunos em relação a determinadas
tarefas que deverão executar, ou seja, as metas são representadas
por modos diferentes de enfrentar as tarefas acadêmicas (AMES,
1992 apud Boruchovitch, 2010, p. 101).

Sendo assim, quando o aluno percebe que há um significado em realizar
determinada tarefa, ou que ela possui algum valor; estes possuem motivação maior
para realizar determinada tarefa, passando a direcionar o comportamento cognitivo e
emotivo à realização desta tarefa (BORUCHOVITCH, 2010).
Dimensão comportamental
A dimensão comportamental compreende as ações realizadas pelos indivíduos
a fim de concretizar suas intenções. Também inclui os processos psicológicos de
caráter volitivos que guiam essas ações. Nesta dimensão as ações de caráter volitivo
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contribuem na manutenção do esforço para que o aluno se mantenha motivado
durante a tarefa. Aqui a motivação é imprescindível para iniciar a tarefa, mas o controle
das ações deriva de variáveis volitivas, tais como: controle da atenção, controle da
emoção, controle do meio, entre outros.
Dimensão Contextual
A dimensão contextual refere-se a aspectos do meio ambiente tanto físico como
social, que possam interferir na aprendizagem, de forma positiva ou negativa. Para
Zimmerman (2000) a organização e a reestruturação do ambiente de estudo são
características presentes em estudantes autorregulados. Apesar de não existir uma
forma certa para organizar o espaço de estudo devido às diferentes necessidades
presentes em cada aluno, é importante esclarecer que alguns autores sugerem que o
ambiente deve promover a concentração nas tarefas, sendo tranquilo e sem ruído nem
interrupções, com boa iluminação, móveis adequados, boa temperatura e ventilação,
fácil acesso a fontes de informação como livros, dicionários, computador, internet,
além de outros, tudo visando o bom desempenho nas tarefas.
O feedback que remete a autorregulação auxilia o desenvolvimento de
competências relacionadas às quatro dimensões presentes na autorregulação da
aprendizagem, facilitando ao estudante diagnóstico do que sabe e do que necessita
aprender; estabelecendo planos de aprendizagem (determinar os objetivos,
selecionar as estratégias, organizar as tarefas, avaliar os resultados); monitorizando
os procedimentos utilizados (testar-se, avaliar-se, corrigir-se);fazendo o uso de
processos volitivos com a intenção de manter as estratégias já estabelecidas na
primeira fase. Segundo Hattie & Timperley (2007, p.94), “à medida em que os
estudantes se tornam mais experientes em autoavaliação, eles sabem como e quando
procurar e receber feedback dos outros”, procurando modificar seu comportamento
ou pensamento, visando melhorias na aprendizagem.

4- O feedback voltado para o eu do interlocutor:
Geralmente esse tipo de feedback é direcionado à perspectiva pessoal, ao “Eu”
- “Self”- e, em geral, não é direcionado à melhoria das tarefas. Para Hattie & Timperley
(2007, p.96) “este tipo de feedback acrescenta pouco conhecimento ao aprendiz, ou
pouca informação relacionada à tarefa”. Tais feedbacks como, por exemplo, “Boa
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menina”, podem ou não aumentar o sentimento de autoeficácia dos estudantes,
conduzindo-os ou não a um melhor aproveitamento ou eficácia. Os feedbacks
relacionados a este último nível, não contém informações que contribuem para
continuar a aprender, portanto, não é um feedback formativo. Hattie & Timperley
(2007) afirmam que esse tipo de feedback é menos eficaz por não estar direcionado
às três questões anteriormente mencionadas relacionadas à classificação desses
quatro níveis de feedback. Todavia, os feedbacks relacionados ao “eu” podem
contribuir para a aprendizagem, se vierem acompanhados de um feedback de nível
superior. Os pesquisadores esclarecem que as formas mais eficazes de níveis de
feedback, são as relacionadas ao processo de realização da tarefa e principalmente
as que remetem à autorregulação, pois possibilitam a construção do processamento
da informação.
Na figura 3 podemos observar os níveis de feedback propostos por Hattie &
Timperley (2007) e as dimensões que integram o construto de autorregulação de
aprendizagem. Reforçamos mais uma vez que as variáveis que integram a figura 3
servirão de embasamento teórico para análise de nossas observações.
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Figura 3: Modelo de feedback para aumentar ou melhorar a aprendizagem.
Observação: Acrescentamos ao modelo de Hattie as dimensões e variáveis que integram o
comportamento autorregulado, segundo teóricos da área (ZIMMERMAN, 2009 E PRINTICH,
2010), dentre outros.

Fonte: Hattie & Timperley (2007); Zimmerman (2009); Printich, 2010)

48

Tendo como referência o modelo de feedback apresentado por Hattie &
Timperley (2007), e sob a perspectiva da teoria da autorregulação da aprendizagem,
avaliamos os fóruns observados neste estudo como instrumentos de aprendizagem
colaborativa.

49

2. O PROBLEMA
2.1 A questão problema
Aimportância atribuída ao feedback e ao comportamento autorregulado pela
literatura especializada, conduziu ao seguinte questionamento:
De acordo com o modelo de feedback estabelecido por Hattie e Timperley
(2007), qual o nível de feedback que a experiência de participação em fórum nas
disciplinas de Práticas Educativas tem possibilitado aos estudantes no ambiente EAD
desenvolvido pelo CEDERJ?

2.2 Definição de termos
Nível de feedback e sua contribuição: Conforme descrito na parte de revisão
da literatura, apresentada neste relatório de pesquisa, são quatro os níveis de
feedback (ao nível da tarefa ou corretivo, ao nível do processo, ao nível da
autorregulação e ao nível do eu). Desses níveis o que possibilita melhor aprendizagem
é o feedback ao nível da autorregulação, conforme explicado anteriormente. As
questões do questionário aplicado aos estudantes (apêndice 5) busca essa
verificação, e a questão um da segunda parte do questionário (apêndice 5) sintetiza a
opinião dos alunos.
2.3 Hipótese
O questionamento conduziu a seguinte hipótese:
O feedback corretivo é o nível de feedback de ocorrência predominante na
participação dos estudantes em fórum por meio das disciplinas “Práticas Educativas”.

2.4 Estudos Correlatos
Com a finalidade de identificar trabalhos relacionados a este estudo, realizouse um levantamento bibliográfico no Banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como os estudos
disponíveis na internet. Foram utilizadas algumas palavras chaves - feedback EAD,
feedback Cederj, Feedback autorregulação e feedback fórum online - a fim de
identificar tais trabalhos. Encontramos diversos estudos, e apesar da utilização de
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palavras chaves, nem todos os trabalhos se relacionavam diretamente com este
estudo, o que pode ser considerado positivo, tornando este estudo único nas
contribuições relativas ao feedback online na plataforma Cederj. Sendo assim,
esclarecemos que selecionamos apenas os trabalhos que possui aspectos, com maior
ou menor intensidade, relacionados com este estudo.
Um estudo realizado por Pereira e Flores (2013) foi selecionado por se tratar
de feedback no ensino superior; intitulado como “Avaliação e feedback no ensino
superior: um estudo na Universidade do Minho” relata as perspectivas dos estudantes
universitários sobre a avaliação no ensino superior, envolvendo os métodos utilizados
e o feedback. Os dados foram recolhidos mediante questionário aplicado a alunos do
3º ano de diferentes cursos da Universidade do Minho. Participaram da pesquisa 254
estudantes. Os resultados obtidos revelaram que os alunos veem o feedback como
uma crítica construtiva e tendem a valoriza-lo. Eles reconhecem que o feedback é um
importante elemento durante a aprendizagem. Além disso, a maioria considera que
feedback proporciona orientações para poderem melhorar as suas aprendizagens
futuras.
O ensaio teórico produzido por Fluminhan e Murgoo (2015), analisa a
importância do feedback do professor na autorregulação da aprendizagem sob
perspectiva da Teoria Social Cognitiva. As autoras fazem uma relevante contribuição
ressaltando importantes características da autorregulação da aprendizagem, seguida
de uma abordagem do feedback no contexto educacional. Conclui-se que através da
promoção adequada de feedback, o professor pode orientar os alunos com o intuito
de capacitá-los a mudar o rumo de sua aprendizagem, visto que o feedback exerce
um papel fundamental no desenvolvimento de competências acadêmicas. Além disso,
pode ser um fator favorável as crenças de autoafirmação e de autoeficácia do aluno,
proporcionando um ambiente motivacional e de confiança entre professor e aluno.
A importância do feedback dado pelos professores durante a aprendizagem foi
um dos aspectos importantes neste estudo, por isso selecionamos o trabalho por
Avões (2015). Participaram da pesquisa, de Avões (2015), 91 sujeitos do nono ano de
escolaridade, em contexto de sala de aula, na disciplina de Geografia, numa escola
de Ensino Privado de Lisboa. Como metodologia utilizou-se a quase-experimental,
grupo de controle e grupo experimental com pré-teste e pós-teste. Os dados foram
recolhidos mediante o pré e pós teste, e documentos produzidos pelos alunos e pela
professora. O estudo objetivou verificar se o feedback escrito e eficaz promove o
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envolvimento dos alunos na escola e compreender os progressos gerados quando os
alunos estão sujeitos a um feedback intencional e sistemático do professor. Os
resultados revelaram que o uso de feedback escrito e eficaz promove o envolvimento
dos alunos na escola; além disso, o estudo evidenciou a importância do uso de
relatórios escritos, proporcionando momentos de reflexão, com implicações no
desenvolvimento de estratégias de autorregulação das aprendizagens dos alunos.
Práticas de feedback são apontadas como estratégia que promove a autorregulação
dos alunos.
O trabalho produzido Abreu-E-Lima e Alves (2011) intitulado “O feedback e sua
importância no processo de tutoria a distância” traz importantes considerações do
crescimento da Educação a Distância no contexto brasileiro, aborda diferentes
considerações referentes a definição de feedback, a responsabilidade que o tutor tem
ao dar feedback, descreve modelos de feedback utilizados na EAD e discuti o papel
da linguagem nos processos de feedback e a importância da interação entre alunos.
O trabalho intitulado “Feedback e feedforward através dos fóruns: experiência
em um curso on-line na Universidade de Salamanca” de Iglesias Rodríguez (2012), é
baseado na experiência de atividades do fórum e traz relevantes contribuições sobre
o significado dos fóruns em um contexto de aprendizagem colaborativa em um curso
de treinamento on-line nos cursos virtuais realizados com a plataforma Moodle. A
autora, caracteriza o fórum como uma ferramenta que permite que todos os
participantes compartilhem suas reflexões, buscas e contribuições e, assim, gerem
aprendizado colaborativo através de uma revisão retrospectiva das ações realizadas
(feedback) ao longo da pesquisa de múltiplas soluções para as diferentes situações
problemáticas apresentadas; ao mesmo tempo aprender como melhorar para que eles
possam alcançar os objetivos ou metas a que aspiram (feedforward).
Ressaltando a importância da interação e colaboração entre alunos e
professores o estudo no trabalho “Distribuição de Feedback entre Professores e
Estudantes em Aprendizagem Colaborativa Online em Grupos Pequenos” de Coll
(2013). O autor explora as características e a distribuição dos comentários fornecidos
pelos participantes (um professor e seus alunos) em uma atividade organizada dentro
de um ambiente colaborativo de aprendizagem on-line. Foram analisados 853
submissões feitas por dois grupos de estudantes de pós-graduação e seus
professores (N1 = 629 e N2 = 224) envolvidos no desenvolvimento colaborativo de
uma rubrica para avaliação de habilidades de ensino usando a plataforma do Fórum
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do Conhecimento. Foi possível ver que o feedback é útil para processos de construção
do conhecimento, embora se observem diferenças significativas nas formas em que é
fornecido. Os resultados mostram a importância da dimensão temporal para entender
como, quando e para que fim o professor e os alunos fornecem feedback aos outros
participantes.
Narciss (2013) conceitua feedback de formação tutorial como uma atividade
instrucional multidimensional que visa contribuir para a regulamentação de um
processo de aprendizagem para ajudar os alunos adquirir ou melhorar as
competências necessárias para dominar as tarefas de aprendizagem. Além disso,
integra resultados da teoria dos sistemas com recomendações de pesquisa prévia em
instruções interativas e comentários elaborados, em análises de tarefas, em erro
análises e técnicas de tutoria. Com base nesta visão multidimensional de feedback
formativo tutorial implicações metodológicas para projetar e investigando múltiplos
efeitos de feedback sob múltiplas situações individuais e situacionais as condições
são descritas. O documento também descreve como as implicações de O modelo ITF
foi aplicado em vários estudos para o projeto e avaliação de estratégias de feedback
de tutoria para ambientes de aprendizagem digital.
Espasa

(2013)

ressalta

que

as

pesquisas

sobre

feedback

têm

predominantemente focado no design de feedback, em vez de como os alunos
utilizam feedback para melhorar a aprendizagem. Sendo assim, a autora apresenta
um modelo metodológico que preenche tal lacuna e que contribui para a análise a
implementação dos processos de feedback. O modelo proposto inclui as seguintes
dimensões: 1) participação dos alunos 2) natureza da aprendizagem dos alunos e 3)
qualidade do aprendizado dos alunos.
O trabalho “A natureza, a recepção e o uso do feedback de pares on-line no
ensino superior” de van Der Pol (2008), investiga o vínculo entre a natureza do
feedback dos alunos, a forma como é avaliada pelo receptor e seu uso consecutivo
para a revisão dos produtos dos alunos. Para investigação dessas variáveis, realizouse dois estudos separados em diferentes contextos educacionais e ferramentas.
Ambos os estudos mostraram uma relação significativa entre feedback contendo
sugestões concretas e uma sucedida aceitação do feedback. Quanto as ferramentas
utilizadas, as sugestões concretas foram mais frequentemente produzidas no sistema
Annotation do que no fórum de discussão Blackboard, este último mostrando formas
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de feedback mais avaliativas. O estudo examina o uso formativo do feedback de pares
on-line.
O trabalho apresentado por Cardoso (2011), intitulado “Feedback aluno-aluno
em um curso de extensão universitária on-line”, faz importantes reflexões sobre a
interação na EAD e feedbacks vindo de diferentes sujeitos nos cursos online. É uma
pesquisa qualitativa e através das observações em fórum, a autora buscou categorizar
os feedbacks ocorridos. A pesquisa apontou doze tipos diferentes de feedback alunoaluno: agradecimento, elogio, relato de experiência, dica/ sugestão, esclarecimento,
concordância, discordância, questionamento, solicitação, informação solicitada,
correção, ampliação. Ademais verificou-se uma percepção positiva dos feedbacks
ocorrido entre pares.
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3. METODOLOGIA

3.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo de caso descritivo, comparativo e quanti-qualitativo.
3.2 Local do estudo

O curso de Licenciatura em Pedagogia a distância selecionado para o estudo
é oferecido pelo consórcio CEDERJ (Centro de Educação a Distância do Estado do
Rio de Janeiro), que é um consórcio de seis universidades públicas do Estado do Rio
de

Janeiro

(UERJ; UENF; UNIRIO; UFRJ; UFF; UFRRJ)

e

um centro

universitário (CEFET-RJ). Essas instituições possuem uma parceria com a Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro que por intermédio
da Fundação CECIERJ visa oferecer cursos de graduação a distância na modalidade
semipresencial para todo o Estado do Rio de Janeiro.
Esta modalidade de ensino ocorre em polos que é uma referência física para
que os estudantes realizem atividades presenciais obrigatórias como avaliações,
tutoria presencial etc. A UENF mantém o curso de licenciatura em Pedagogia nos
quatro polos: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, São Fidélis e São Francisco do
Itabapoana. Os sujeitos deste estudo são oriundos destes polos.

3.3 Sujeitos
O estudo trabalhou com um total de240 alunos inscritos nas disciplinas de
“Seminários de Práticas Educativas I, II, III, IV e V”, oferecidos a partir do segundo
período (pois é quando começa a ser oferecida a disciplina aos alunos) até o sexto
período (período máximo de oferta de disciplina no momento de realização da
pesquisa), visto que o curso é novo e ainda não houve formandos. Esclarecemos que
se optou em experimentar a teoria no curso de Pedagogia porque é curso de formação
de professor que trabalha com disciplinas pedagógicas possibilitando a reflexão sobre
as práticas pedagógicas adotadas nos cursos a distância. Além disso, a escolha das
disciplinas de Práticas Educativas I, II, III, IV e V decorreram de levantamento feito
anteriormente com os coordenadores de cada disciplina, onde se verificou que as
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mesmas disponibilizam maior oportunidade de fóruns, ambiente previsto para a
realização deste estudo.
Responderam ao questionário 73 alunos de 160 matriculados na disciplina de
Práticas Educativas I; dos 134 estudantes matriculados na disciplina de Práticas
Educativas II, responderam ao questionário 47 sujeitos; na disciplina de Práticas
Educativas III participaram da pesquisa 29 alunos dos 123 matriculados; na disciplina
de Práticas Educativas IV, apenas 15 dos 109 matriculados responderam; e por fim,
na disciplina de Práticas Educativas V responderam ao questionário 76 alunos dos
149 matriculados. Além dos alunos, foi solicitada a opinião dos cinco tutores das
disciplinas, acerca da experiência de feedback em fóruns. Destes, apenas quatro
responderam ao questionário destinado aos tutores.
A maior parte dos estudantes respondentes são do sexo feminino (90,8%), e o
restante do sexo masculino (8,8%). A faixa etária dos participantes varia entre 18 anos
a 57 anos; sendo que 37,9% destes estão entre 18 a 29 anos, 34,5% dos estudantes
estão entre 30 a 39 anos e 24,5% dos alunos estão entre 40 a 57 anos. Apenas 2,9%
dos participantes não respondeu sobre a idade. Dos que afirmaram possuir outro
curso de graduação são 13,3%;sendo que a maioria possui graduação na área de
humanas, destacando-se os cursos de Bacharel em Direito, Licenciatura em Letras,
Teologia, Serviço Social, Psicologia, Administração e História; uma pequena parte
possui graduação na área de exatas, nos cursos de Ciências Econômicas, Engenharia
de Produção, Licenciatura em Química e Licenciatura em Matemática; e uma
quantidade bem reduzida possui graduação na área da saúde nos cursos de Ciências
Biológicas, Fisioterapia, e Enfermagem.
Os tutores a distância têm formação em graduação na área de humanas (um
em filosofia, um em Pedagogia, dois em Ciências Sociais) e destes, dois têm curso de
pós-graduação latu sensu, e dois de pós-graduação strictu sensu (mestrado, sendo
um destes doutorando em Cognição e Linguagem).
O tempo de experiência como tutor a distância da disciplina “Práticas
Educativas” variou de um a três anos, com predominância de um ano (dois tutores).
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3.4 Instrumentos de coleta de dados

Para a realização deste estudo, utilizaram-se três recursos principais de
observação:


Questionário preenchido pelos alunos participantes (apêndice5)



Ficha de observação preenchida pela pesquisadora (apêndice 6)



Questionário preenchido pelos tutores a distância (apêndice7)

Os demais recursos serão descritos na parte intitulada procedimento de coleta de
dados.
Explicitamos que antes da coleta dos dados os questionários destinados aos
alunos e tutores foram testados. Após a testagem foram feitas correções de acordo
com as necessidades.
O questionário destinado aos alunos foi composto de um total de 44 perguntas
(39 fechadas e cinco abertas). As perguntas fechadas predominantemente destinaram
a verificar características do comportamento autorregulado (perguntas 3 a 39). Tais
perguntas foram organizadas em três blocos, de acordo com as fases cíclicas do
comportamento autorregulado (antes da realização da tarefa – perguntas 3 a 15;
durante a realização da tarefa – perguntas 16 a 35; e após a realização da tarefa –
perguntas 36 a 39). As demais perguntas fechadas tiveram por objetivo: verificar se o
feedback recebido nos fóruns foi predominantemente dos colegas, do tutor a distância
ou de ambos (pergunta40); conhecer o nível predominante de feedback de acordo
com o modelo de Hattie (pergunta 1).
Além das perguntas fechadas foram formuladas cinco perguntas abertas com
os seguintes propósitos: verificar se a maior contribuição à aprendizagem dos alunos
recebida através do fórum foi proveniente dos colegas, do tutor a distância ou de
ambos (perguntas 41 , 42 e 43); verificar a contribuição do aluno à aprendizagem dos
colegas em sua percepção (pergunta 44); e verificar se o que ocorreu nos fóruns
observados também costuma ocorrer em outros fóruns dos quais os estudantes
participam (pergunta 2).
O questionário destinado aos tutores foi composto de um total de 15 perguntas
(14 fechadas e 1 aberta). As perguntas fechadas predominantemente destinaram a
verificar características do comportamento autorregulado (perguntas 1 a 13). Tais
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perguntas

abordaram

características

relacionadas

as

fases

cíclicas

da

autorregulação. A pergunta 14 destinou-se a verificar o tipo de feedback que
predominou nos fóruns realizados de acordo com o modelo de Hattie e Timperley
(2007).
A pergunta aberta foi formulada com o propósito de verificar a percepção dos
tutores sobre o fórum como oportunidade de aprendizagem para os alunos (pergunta
15).
As perguntas fechadas do questionário destinado aos tutores apresentaram
opção de resposta de acordo com a escala Likert, em cinco categorias, e mais uma
opção relacionada a não aplicação da pergunta ao contexto observado.
O roteiro de observação da pesquisadora era composto com 15 perguntas
fechadas. As perguntas de 2 a 15 envolviam as mesmas perguntas fechadas descritas
no questionário dos tutores. E a primeira pergunta tinha o propósito de verificar se os
feedbacks recebidos nos fóruns foram predominantemente dos colegas, do tutor a
distância ou de ambos.
A temática dos fóruns observados variou de acordo com as disciplinas
conforme especificado a seguir:
Práticas Educativas I - Tema: “A permissibilidade moral do aborto”
Práticas Educativas II - Tema: “Metacognição (parte 1): estratégias de
aprendizagem.
Práticas Educativas III - Tema: Debate sobre o filme: “Nosso planeta nosso lar”
Práticas Educativas IV - Tema: “Imagens do Instituto de Educação e suas
normalistas (1930-1950)
Práticas Educativas V - Tema: “Compreensão da família, da escola e da
criança no mundo contemporâneo.
Conforme apresentado, as temáticas dos fóruns versaram sobre temas
relacionados à educação e à atualidade. Esclarecemos que embora um dos tutores a
distância não tenha respondido ao questionário, os alunos dessa disciplina
participaram da pesquisa.
Os temas ficaram abertos na plataforma do CEDERJ para a participação dos
alunos por aproximadamente duas semanas. O número de alunos participantes nos
fóruns de cada disciplina variou aproximadamente entre quarenta e sete a cento e
quatro alunos.
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3.5 Procedimentos de coleta de dados

Inicialmente enviou-se solicitação de autorização para a realização da pesquisa
(apêndice1) a coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância
oferecido pela UENF. Após a autorização, os tutores a distância enviaram uma carta
(apêndice2), informando aos alunos sobre a importância do feedback e também sobre
a realização da pesquisa. Em seguida, foi enviada pela pesquisadora uma carta, que
solicitava a confirmação de participação dos alunos (apêndice3), e, posteriormente,
uma carta de agradecimento (apêndice 4).
Dando continuidade à coleta dos dados, foi disponibilizado aos alunos, na
plataforma CEDERJ e também por e-mail, um link que direcionava para o questionário
on-line do aluno (apêndice 5), que deveria ser preenchido após a realização do fórum
escolhido. Esclarecemos que optamos por analisar apenas um fórum de cada
disciplina de Seminários de Práticas Educativas, totalizando cinco fóruns. Todos os
dados coletados dos alunos foram enviados diretamente para a pesquisadora. A
pesquisadora acompanhou a realização dos fóruns escolhidos de cada disciplina de
Práticas Educativas para posteriormente preencher o roteiro de observação (apêndice
6). Tal roteiro foi elaborado de acordo com o objetivo estabelecido na pesquisa e
também permitiu observar características inerentes ao comportamento autorregulado.
Após a realização dos fóruns, foi encaminhada uma carta (apêndice 7) aos
tutores das disciplinas de Seminários de Práticas Educativas do Curso de Licenciatura
em Pedagogia a distância da UENF, acompanhada de um questionário destinado aos
mesmos. A carta foi entregue pessoalmente ou enviada por e-mail, conforme a
preferência dos tutores. O questionário destinado aos tutores, assim como o
questionário destinado aos alunos, foi elaborado de acordo com o objetivo da
pesquisa e também permitia observar características inerentes ao comportamento
autorregulado, pois fora organizado observando diferentes fases da autorregulação
(antes, durante e depois da realização da tarefa).
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3.6 Tratamento dos dados

Utilizou-se estatística descritiva para descrever e resumir os dados nas análises
de perguntas fechadas e análise de conteúdo para a análise das perguntas de
respostas abertas.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Conforme mencionado na parte de Metodologia, na coleta de dados utilizou-se
três recursos de observação: dois questionários, um respondido online pelos alunos e
outro respondido presencialmente ou através de e-mail, pelos tutores a distância; uma
ficha de observação, utilizada pela pesquisadora para avaliar a participação online
dos estudantes e tutores a distância nos fóruns. Iniciaremos a apresentação e análise
dos dados pelos resultados obtidos através do questionário respondido pelos alunos:
Relembramos que o questionário aplicado foi constituído de perguntas abertas
e fechadas. Tais perguntas foram formuladas principalmente para identificar, de
acordo com o modelo de Hattie e Timperley (2007), o nível predominante de feedback
recebido pelos estudantes através de suas participações online em fóruns das
disciplinas “Práticas Educativas (I, II, III, IV e V) ” e também se esses feedbacks
contribuíram para incentivar características relacionadas ao comportamento
autorregulado dos alunos. Conforme já mencionado, o modelo de Hattie e Timperley
(2007), apresenta quatro níveis de feedback, e o nível mais alto converge para o
incentivo ao comportamento autorregulado do aprendiz. Reforçamos que o
comportamento autorregulado tem sido incentivado pela literatura especializada, pois,
além de possibilitar aprendizagem mais eficaz, também contribui para a autonomia do
aprendiz, condição esta cada vez mais necessária no mundo desconhecido que o
estudante de hoje enfrentará no amanhã, em decorrência das transformações rápidas
em que vivemos.
As perguntas do questionário, conforme descrito na parte de metodologia, além
de verificar o nível predominante de feedback, também tiveram por objetivo verificar
a contribuição dos participantes dos fóruns (alunos e tutor a distância) em relação ao
feedback, e também verificar se a participação dos sujeitos também contribuiu para
incentivar nos estudantes, características inerentes ao comportamento autorregulado.
Apresenta-se (tabela I) os resultados inerentes ao nível predominante de
feedback ocorrido durante a realização dos fóruns; antes, porém, para melhor
entendimento dos resultados desta tabela, julga-se oportuno relembrar os seguintes
aspectos:
O feedback ao nível da tarefa, segundo modelo de Hattie e Timperley (2007),
corresponde à correção de erros em apresentar alternativas para supera-lo, e sem
incentivar a autorreflexão do sujeito, ou a aprendizagem de estratégias. O feedback
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direcionado ao processo, como o próprio nome o diz, acompanha a evolução do
sujeito na execução da tarefa, o que pode implicar na necessidade de implementação
de novas estratégias tendo em vista o alcance do objetivo pretendido. Considerando
que este estudo foi limitado à observação de um único fórum em cada disciplina,
introduziu-se uma pergunta no questionário (pergunta 2), com a finalidade de avaliar
se as ocorrências nos fóruns observados também se aplicavam a outros fóruns dos
quais os estudantes participaram ao longo do curso. Relembramos ainda que o
feedback ao nível da autorregulação incentiva a reflexão e a avaliação do aluno sobre
o seu desempenho e a utilização de estratégias adequadas; o feedback ao nível do
eu, consiste em elogios ou censuras que, na percepção dos autores do modelo, não
propiciam aprendizagem. Os níveis mais adequados do feedback, em ordem de
relevância positiva são: feedback de autorregulação, de processo de tarefa e do eu.
Após relembrar esses aspectos inerentes ao modelo de Hattie e Timperley
importantes para a compreensão da interpretação dos dados, apresentamos, a seguir,
os resultados inerentes a essa questão:

Tabela I
Percepção dos alunos a respeito dos níveis de feedback ocorridos durante a realização dos fóruns nas disciplinas de
Práticas Educativas (I, II, III, IV e V)
Níveis de feedback:

Quantidade
de
participantes

Opções de Direcionado à
correção de
Resposta
ideias
equivocadas
que você
apresentou
Disciplinas* F
%

Direcionado ao
progresso de
sua
aprendizagem

Incentivando sua
reflexão sobre o
modo como você
conduz sua
aprendizagem

Elogiando
ou
criticando
a sua
pessoa

Nenhuma
das
alternativas
anteriores

Não
respondeu

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

PE1

7

9,5

24

32,8

29

39,7

7

9,5

4

5,4

2

2,7

73

PE2

4

8,5

11

23,4

26

55,3

1

2,1

5

10,6

0

-

47

PE3

1

3,4

5

17,2

14

48,2

1

3,4

8

27,5

0

-

29

PE4

1

6,6

4

26,6

9

60

0

-

1

6,6

0

-

15

PE5

3

3,9

27

35,5

40

52,6

3

3,9

3

3,9

0

-

76

Total

16

6,6

71

29,5

118

49,1

12

5

21

8,7

2

0,8

240

*PE (1-5) refere-se às disciplinas de Práticas Educativas (I, II, III, IV e V).
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Analisando a Tabela I constata-se que o percentual maior de resposta dos
alunos recaiu no nível de feedback relacionado à autorregulação da aprendizagem,
isto é, 49,1% dos sujeitos mencionaram ter recebido através de suas participações
nos fóruns feedback nesse nível, considerado o mais adequado. Entretanto não se
pode desconhecer que uma proporção praticamente idêntica de sujeitos, não fizeram
essa menção.
O segundo nível de feedback mais citado foi o relacionado ao processo de
aprendizagem (29,5% dos respondentes), que, de acordo com a literatura
especializada (HATTIE E TIMPERLEY, 2007), classifica-se em segundo lugar como o
de maior eficácia. O feedback corretivo, segundo os autores do modelo, pode até ser
considerado eficaz se complementado por outro feedback de nível mais alto de
proficiência. Constata-se que o percentual de respostas foi mais baixo em relação ao
feedback direcionado ao eu, o que, segundo os autores do modelo utilizado neste
estudo, este resultado menor pode ser considerado positivo, visto que não leva a
mudança do comportamento, objetivando a melhor aprendizagem do aluno.
Em suma, na avaliação dos estudantes, o nível de feedback que ocorre nos
fóruns tende a ser positivo, visto ocorrer predominantemente nos dois níveis mais
altos. Os dados da tabela I também indicam que há uma variação de resultados entre
as diferentes turmas: na turma de Práticas Educativas IV o percentual de estudantes
que mencionou que o feedback no fórum incentiva o comportamento autorregulado
dos estudantes foi de 59,9%, enquanto na turma de Práticas educativas I o percentual
de respostas dessa natureza foi de 39,6%, o que significa que em algumas turmas há
maior ou menor necessidade de incentivo a tais comportamentos.
A pergunta analisada anteriormente foi complementada por uma pergunta de
natureza aberta, a fim de se verificar se a forma de feedback que ocorre nos fóruns
observados é a mesma que ocorre em outros fóruns dos quais os estudantes também
participam. Predominantemente a resposta dos sujeitos foi de que não há diferença
na forma de conduzir o feedback nos fóruns. A minoria que respondeu haver diferença,
em geral não apresentou justificativa, e aqueles que procuraram esclarecer suas
respostas, mencionaram aspectos que, embora não relacionados ao nível de
feedback, ajudam a compreender aspectos facilitadores à participação dos alunos nos
fóruns, tais como: o tema da discussão deve ser motivador; o tutor da disciplina deve
incentivar a participação interativa entre os alunos. Apenas dois alunos justificaram a
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diferença entre os fóruns observados e os demais fóruns dos quais participam,
mencionando aspectos relacionados ao comportamento autorregulado, quais sejam:
no fórum atual procurou-se compreender o objetivo que se pretende alcançar através
do tema em discussão, e houve maior incentivo a planejamento prévio para o alcance
do objetivo pretendido.
Em suma, para a maioria dos estudantes não há diferença entre a forma como
ocorreu o feedback nos fóruns observados neste estudo e os demais fóruns dos quais
participaram. Considerando que não há diferença, e considerando que a maioria dos
alunos na pergunta anterior respondeu que o nível de feedback que ocorre nos fóruns
tende ao nível da autorregulação da aprendizagem, essa convergência de respostas
leva a inferir que nos demais fóruns dos quais os estudantes participaram o feedback
também tende a incentivar o comportamento autorregulado dos alunos.
As

perguntas

fechadas

que

objetivaram

verificar

características

do

comportamento autorregulado (perguntas 3 a 39) ofereceram opções de resposta de
acordo com a escala Likert. Como critério de análise das respostas a essas perguntas,
utilizou-se, numa escala de zero a cem, a classificação da frequência das respostas
em quartis, considerando respostas com percentual acima de 75% o nível mais alto
de escolha ou de maior ocorrência; respostas com percentual entre 50% e 75% como
de escolha regular; respostas abaixo de 50%, consideradas de nível mais baixo de
escolha ou aspectos em que os sujeitos necessitam de maior incentivo. Essas
perguntas destinadas a avaliar características do comportamento autorregulado
(perguntas 3 a 39), foram organizadas em três blocos, de acordo com as fases cíclicas
do comportamento autorregulado (antes da realização da tarefa – perguntas 3 a 15;
durante a realização da tarefa – perguntas 16 a 35; e após a realização da tarefa –
perguntas 36 a 39). Iniciaremos a análise dos dados focalizando os resultados obtidos
referentes à fase de antecipação à realização da tarefa.
Relembramos que a fase que antecipa a realização da tarefa é focada no
estabelecimento do objetivo pretendido, e, em função deste, no planejamento de
ações. Este planejamento depende da clareza do objetivo, pois sem esta clareza é
impossível um planejamento adequado. Ao planejar o sujeito deve considerar vários
aspectos, além da clareza do objetivo, tais como: saber reconhecer suas facilidades
e dificuldades de aprendizagem e reconhecer a necessidade de pedir ajuda quando
for necessário; ter consciência de suas crenças de aprendizagem (crença de
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autoeficácia, crença relacionada a expectativas de resultado, do papel importante do
esforço na aprendizagem, dentre outras); saber definir estratégias adequadas para o
alcance dos objetivos; ter consciência de sua motivação para realizar a tarefa;
organizar seu tempo e espaço onde as atividades serão realizadas; analisar as
condições do ambiente que poderão interferir favoravelmente ou não na realização da
tarefa, e planejar as ações necessárias. A tabela seguinte (tabela II) apresenta os
resultados obtidos referentes a características do comportamento autorregulado na
fase que antecipa a ação:

Tabela II
Variáveis observadas relacionadas ao comportamento autorregulado durante a fase de antecipação à realização da tarefa
Frequência de ocorrência

Muitíssimo

Muito

F

F

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

F

F

F

Variáveis observadas:













Entender melhor o objetivo da
discussão/tarefa.
Entender que devo me preparar antes
para melhor participar da discussão.
Reconhecer a necessidade de refletir
sobre as minhas dificuldades e
facilidades antes de realizar o fórum.
Reconhecer a necessidade de analisar
bem a estratégia a ser utilizada antes de
realizar a tarefa.
Analisar formas de tornar minha
aprendizagem mais fácil.
Analisar minhas expectativas de sucesso
em relação à realização da tarefa.
Reconhecer concepções pessoais que
interferem na minha aprendizagem.
Reconhecer que o meu bom
desempenho depende muito do meu
esforço pessoal.
Reconhecer a necessidade de refletir
sobre a minha motivação antes da
realização da tarefa e buscar formas de
torná-la mais interessante.
Reconhecer que preciso controlar minha
atenção para obter um melhor
desempenho.

%

%

%

%

%

Não se
aplica
ao
contexto
deste
fórum
F %

Não
responderam

F

%

0

-

0

-

2,5%

0

-

2

0,8%

8

3,3%

1

0,4%

2

0,8%

3,3%

2

0,8%

1

0,4%

1

0,4%

9

3,8%

2

0,8%

0

-

2

0,8%

17,1%

8

3,3%

4

1,7%

1

0,4%

2

0,8%

48

20,0%

16

6,7%

6

2,5%

1

0,4%

2

0,8%

41,3%

44

4,6%

6

2,1%

3

0,4%

0

-

1

1,3%

99

50,0%

11

18,3%

5

2,5%

1

1,3%

0

-

3

0,4%

102

42,5%

32

13,3%

8

3,3%

3

1,3%

0

-

3

1,3%

54

22,5%

143

59,6%

35

14,6%

7

2,9%

1

0,4%

65

27,1%

132

55,0%

25

10,4%

10

4,2

6

68

28,3%

115

47,9%

41

17,1%

5

2,1%

61

25,4%

130

54,2%

37

15,4%

8

63

26,3%

129

53,8%

35

14,6%

53

22,1%

131

54,6%

41

50

20,8%

117

48,8%

66

50,4%

120

121

27,5%

92

38,3%
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(Continuação da tabela anterior)
Frequência de ocorrência

Muitíssimo

Muito

F

F

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

F

F

F

Variáveis observadas:





Reconhecer a necessidade de organizar
melhor o meu tempo e o meu espaço
para obter melhor aprendizagem.
Reconhecer hábitos pessoais que
dificultam minha aprendizagem.
Reconhecer a necessidade de observar,
antes da realização da tarefa, condições
no ambiente que interferem na minha
aprendizagem e que posso modificar.

%

%

%

%

%

Não se
aplica
ao
contexto
deste
fórum
F %

Não
responderam

F

%

86

35,8%

108

45,0%

31

12,9

5

2,1%

5

2,1

2

0,8%

3

1,3%

39

16,3%

101

42,1%

66

27,5%

17

7,1%

13

5,4%

3

1,3%

1

0,4%

49

20,4%

104

43,3%

58

24,2%

12

5,0%

12

5,0%

2

0,8%

3

1,3%

67

68

Observando a tabela anterior, constata-se que em todas as variáveis
observadas a avaliação dos sujeitos foi muito positiva, visto que o maior percentual
de respostas incidiu nas categorias muito e, em seguida, na categoria muitíssimo, de
acordo com a escala Likert, e ambas categorias são positivas em relação às perguntas
formuladas. Considerando que as classificações muito e muitíssimo representam um
comportamento desejável, fez-se junção dessas respostas na análise dos dados.
Apesar de ter havido em todas as respostas avaliação muito positiva dos
sujeitos, observa-se que em relação a algumas variáveis houve maior ou menor
concentração de pessoas que responderam positivamente ou não, sugerindo que em
relação a esses aspectos menos enfatizados, há necessidade de maior intensificação
de estímulo à adoção desses comportamentos pelos sujeitos.
Vejamos, em relação à fase de antecipação à realização da tarefa, os
resultados obtidos:
Os aspectos em que mais de 75% dos sujeitos responderam que
desenvolveram comportamentos adequados, em decorrência dos feedbacks
recebidos através dos fóruns, foram os seguintes: reconhecimento de que o bom
desempenho nos estudos depende do esforço pessoal e do preparo anterior à
realização da tarefa; reconhecimento da necessidade de entender o objetivo do
assunto discutido no fórum; reconhecimento da necessidade de analisar formas de
tornar a aprendizagem mais fácil e de melhor organizar o tempo e o espaço que
dedicam aos estudos; reconhecimento da necessidade de controlar a atenção;
necessidade de analisar bem a estratégia a ser adotada na execução da tarefa;
necessidade de refletir sobre a motivação antes de realizar a tarefa bem como de
analisar as expectativas de resultado de desempenho; necessidade de refletir sobre
as dificuldades e facilidades pessoais.
Os dados da tabela II indicam que eles necessitam ter maior consciência em
relação a concepções e hábitos pessoais que podem interferir em seus desempenhos
escolares, e de observar, antes da realização da tarefa, condições no ambiente que
podem interferir em seus desempenhos e que são possíveis de serem modificados.
Entretanto, embora tenham demonstrado menor domínio nesses aspectos, o
percentual de alunos que respondeu ter esses hábitos foi regular, visto que, numa
escala de zero a cem, situam-se entre 50% e 75%, por conseguinte mais da metade
dos alunos. Vê-se assim que a maioria dos estudantes, a julgar por suas respostas,
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apresentam características muito adequadas de comportamento antes de iniciar uma
tarefa. Pode-se questionar se a introjeção pelos alunos dessas atitudes facilitadoras
da aprendizagem decorrem da participação nos fóruns, ou se foi desenvolvida em
decorrência da natureza do curso que, por ser a distância, pode oferecer maior
autonomia de aprendizagem, consequentemente, exigir do estudante maior controle
sobre a mesma. Voltaremos a essa questão posteriormente.
Vejamos em seguida os resultados decorrentes das perguntas fechadas do
questionário, relacionadas ao comportamento autorregulado na fase de execução da
tarefa. A tabela seguinte (tabela III) apresenta esses resultados.

Tabela III
Variáveis relacionadas ao comportamento autorregulado inerentes à fase de execução da tarefa
Frequência de ocorrência Muitíssimo

Variáveis observadas:










Avaliar se os comentários no fórum
estavam direcionados ao objetivo
da tarefa.
Avaliar se o feedback estava
possibilitando avançar em direção
ao alcance do objetivo pretendido.
Identificar dificuldades próprias no
desenvolvimento da tarefa.
Identificar dificuldades comuns aos
colegas na realização da tarefa.
Possibilitar a autoavaliação de
conhecimentos necessários à boa
realização de um fórum desta
natureza.
Aprender
com
os
colegas
procedimentos que facilitam a
aprendizagem.
Maior compreensão do conteúdo
estudado.
Perceber a necessidade de
redirecionar o conteúdo da
discussão para melhor focar no
tema.

F

%

Muito

F

%

Moderadamente Pouco

Não
ocorreu

F

%

F

%

F

%

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum
F %

Não
responderam

F

%

50 20,8% 120 50,0%

48

20,0%

14

5,8%

4

1,7%

0

-

4

1,7%

40 16,7% 143 59,6%

40

16,7%

8

3,3%

7

2,9%

1

0,4%

1

0,4%

41 17,1% 118 49,2%

54

22,5%

13

5,4%

10

4,2%

0

-

4

1,7%

29 12,1% 101 42,1%

64

26,7%

29 12,1% 13

5,4%

2

0,8%

2

0,8%

58 24,2% 127 52,9%

41

17,1%

6

2,5%

5

2,1%

1

0,4%

2

0,8%

60 25,0% 104 43,3%

48

20,0%

19

7,9%

6

2,5%

1

0,4%

0

-

59 24,6% 132 55,0%

36

15,0%

7

2,9%

3

1,3%

0

-

3

1,3%

45 18,8% 122 50,8%

43

17,9%

16

6,7%

10

4,2%

1

0,4%

3

1,3%
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(Continuação da tabela anterior)
Frequência de ocorrência Muitíssimo

Muito

Moderadamente Pouco

Não
ocorreu

F

%

F

%

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum
F %

F

Variáveis observadas:
F













Ver no meu erro uma oportunidade
de aprendizagem.
Relacionar
o
conteúdo
da
discussão com conhecimentos
anteriores.
Identificar a necessidade de pedir
ajuda.
Sentir
maior
segurança
na
realização
da
tarefa
em
decorrência da avaliação dos
conhecimentos
próprios
em
relação ao dos colegas.
Avaliar minha motivação na
realização da tarefa.
Aprender estratégia para manterme motivado.
Perceber que os colegas se
interessam em me ajudar.
Propor mudanças na forma como a
discussão estava ocorrendo, tendo
em vista o alcance do objetivo
pretendido.
Manter-me atento à realização da
tarefa.
Transmitir ao grupo ou ao tutor a
distância minhas dificuldades.

%

F

%

%

Não
responderam

F

%

90 37,5% 104 43,3%

19

7,9%

8

3,3%

14

5,8%

3

1,3%

2

0,8%

56 23,3% 123 51,3%

45

18,8%

8

3,3%

5

2,1%

1

0,4%

2

0,8%

52

54

22,5

17

7,1

24

10,0

1

0,4

3

1,3

30 12,5% 119 49,6%

64

26,7%

14

5,8%

9

3,8%

3

1,3%

1

0,3%

55 22,9% 122 50,8%

50

20,8%

9

3,8%

2

0,8%

0

-

2

0,8%

55 22,9% 105 43,8%

56

23,3%

13

5,4%

5

2,1%

3

1,3%

3

1,3%

27 11,3%

79

32,9

62

25,8%

39 16,3% 25 10,4% 5

2,1%

3

1,3%

29 12,1%

89

37,1%

63

26,3%

30 12,5% 22

9,2%

5

2,1%

2

0,8%

65 27,1% 130 54,2%

23

9,6%

10

4,2%

6

2,5%

2

0,8%

4

1,7%

34 14,2%

63

26,3%

17

7,1%

28 11,7% 3

1,3%

4

1,7%

21,7

89

91

37,1

37,9%
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(Continuação da tabela anterior)
Frequência de ocorrência Muitíssimo

Muito

Moderadamente Pouco

Não
ocorreu

F

%

F

%

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum
F %

F

Variáveis observadas:
F



%

F

%

Observar no contexto aspectos 34 14,2% 111 46,3%
que facilitam ou dificultam minha
aprendizagem.
Reconhecer a quem posso pedir 55 22,9% 91 37,9%
ajuda quando necessário.

%

Não
responderam

F

%

68

28,3%

12

5,0%

10

4,2%

4

1,7%

1

0,4%

61

25,4%

14

5,8%

11

4,6%

5

2,1%

3

1,3%
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Utilizando o mesmo critério de análise adotado anteriormente, apresentamos
as variáveis em que os estudantes demonstraram comportamento mais adequado e
menos adequado na perspectiva da autorregulação da aprendizagem, durante a fase
de execução da tarefa:
As variáveis em que maior quantidade de alunos (mais de 75%) mencionou que
suas participações nos fóruns incentivaram comportamentos adequados foram as
seguintes: manter atenção durante a realização das tarefas; ver o erro como
oportunidade de aprendizagem; maior compreensão do conteúdo estudado;
autoavaliação dos conhecimentos necessários; e avaliação do feedback como
incentivo em direção ao objetivo pretendido.
As variáveis com percentual entre 50% e 75%, ou seja, entre o segundo e
terceiro quartis, consideradas como de prática regular pelos sujeitos, foram: relacionar
o conteúdo da discussão com conhecimentos anteriores; avaliar a motivação na
realização das tarefas; avaliar se os comentários no fórum estavam direcionados ao
objetivo da tarefa; perceber a necessidade de redirecionar o conteúdo da discussão
para melhor focar no tema; aprender com os colegas procedimentos que facilitam a
aprendizagem; aprender estratégia para manter-se motivado; identificar dificuldades
próprias no desenvolvimento da tarefa; sentir maior segurança na realização da tarefa
em decorrência da comparação com o conhecimento dos colegas; identificar a
necessidade de pedir ajuda; saber reconhecer a quem pedir ajuda quando necessário;
observar no contexto aspectos que facilitam ou dificultam a aprendizagem; identificar
dificuldades pessoais comuns aos colegas na realização da tarefa; e transmitir ao
grupo ou ao tutor a distância as dificuldades pessoais.
Apesar da prática desses aspectos ter sido classificada como de ocorrência
regular, a prática dos mesmos ainda pode ser classificada como positiva,
considerando que mais da metade da turma afirmaram pratica-los durante a
realização da tarefa.
As variáveis em que menos de 50% dos sujeitos mencionaram as práticas, ou
seja, de nível mais baixo de escolha, indicam a necessidade de maio incentivo aos
sujeitos, e foram as seguintes: propor mudanças na forma de discussão, tendo em
vista o alcance do objetivo pretendido, e perceber que os colegas se interessam em
ajudar.
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Apresenta-se em seguida (tabela IV) os resultados decorrentes das perguntas
fechadas do questionário, relacionadas ao comportamento autorregulado após a
realização da tarefa.

Tabela IV
Variáveis relacionadas ao comportamento autorregulado após à realização da tarefa

Frequência de ocorrência Muitíssimo Muito

Variáveis observadas:



F

%

F

%

Avaliar se o objetivo 66 27,5 123 51,3%
pretendido foi alcançado.
%
Avaliar se haveria outra 26 10,8% 85 39,6%

Moderadamente Pouco

Não
ocorreu

F

%

F

%

F

%

Não se
Não
aplica
responderam
ao
contexto
deste
fórum
F %
F
%

2,9%

1

0,4%

38

15,8%

7

2 0,8%

3

1,3%

64

26,7%

20 8,3% 26 10,8% 6 2,5%

3

1,3%

50

20,8%

16 6,7%

4

1,7%

1 0,4%

2

0,8%

56

23,3%

10 4,2% 11

4,6%

3 1,3%

1

0,4%

forma mais adequada para
realizar a tarefa.




Avaliar
se
minhas 41 17,1% 126 52,5%
expectativas
de
desempenho
foram
correspondidas.
Avaliar
se
devo
dar 40 16,7% 119 49,6%
prosseguimento à reflexão
ou
a
direcionamentos
relacionados ao tema do
último fórum.
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Com base no critério de análise anteriormente adotado, discorre-se a seguir
sobre características do comportamento autorregulado, relacionadas ao final da
execução da tarefa:
Verificamos que dentre as variáveis observadas, houve destaque apenas em
relação à verificação do alcance ou não do objetivo pretendido (mais de 75% dos
estudantes mencionaram ter essa prática).
As variáveis com percentual de resposta entre 50% e 75%, ou seja, entre o
segundo e terceiro quartis, avaliadas neste estudo como de boa ocorrência, porém de
prática não muito frequente pelos sujeitos, foram: avaliar se os resultados obtidos
corresponderam às expectativas iniciais de desempenho; avaliar sobre a relevância
de continuidade ou não do trabalho executado; avaliar se haveria outra forma mais
adequada para realizar a tarefa.
Ao contrário do que se observou em relação à fase de execução, nesta etapa
nenhuma das características observadas tiveram percentual de sujeitos abaixo de
50%, ou que tenham respondido não apresentar essas características de
comportamento.
Perguntou-se aos alunos de quem eles recebiam predominantemente feedback
em suas participações nos fóruns, se dos colegas, do professor ou de ambos. A
próxima tabela (tabela V) apresenta os resultados obtidos:

Tabela V
Percepção dos alunos relacionada ao principal emissor de feedback nos fóruns
Opções de

Colegas

Professor tutor

Colegas e do professor

resposta

Outros

tutor

Não

Total de

respondeu

participantes
por

Disciplinas

disciplina
F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

PE1

13

17,8

19

26,0

33

45,2

7

9,6

1

1,4

73

PE2

11

23,4

20

42,6

13

27,7

3

6,4

0

-

47

PE3

11

37,9

4

13,8

7

24,1

6

20,7

1

3,4

29

PE4

3

20,0

5

33,3

5

33,3

2

13,3

0

-

15

PE5

4

5,3

40

52,6

31

40,8

1

1,3

0

-
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Total

42

17,5

88

36,7

89

37,1

19

7,9

2

0,8

240

*PE (1-5) refere-se às disciplinas de Práticas Educativas (I, II, III, IV e V).
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Analisando os resultados apresentados na tabela anterior, constata-se que a
maioria dos respondentes mencionaram que recebiam feedback tanto do professor
quanto dos colegas, entretanto comparativamente responderam que recebiam mais
feedback do professor, com maior destaque para a turma de PE 5, em que 52,6%
responderam receber feedback do tutor, e somente 5,3% mencionaram ter recebido
feedback dos colegas.
Este resultado de certa forma parece convergir para o resultado apresentado
na tabela III, relacionado à pouca percepção dos estudantes de que na fase de
execução da tarefa os colegas passam se interessar em ajuda-los. Isto também
parece convergir para o depoimento de uma estudante, no sentido de que deve ser
esclarecido para os alunos o que é um fórum, pois muitos não compreendem o que é
e para que serve. Alguns alunos disseram que só passaram a compreender o que
realmente é um fórum após a visita da coordenadora de uma das disciplinas, que lhes
explicou em que consiste o fórum. Transcreve-se o depoimento da estudante:
“Pensávamos que o fórum quando era solicitado, era para entrarmos
e fazermos o que havia sido pedido e pronto. No entanto, o fórum é
um debate, uma conversa onde um fala e outro comenta. O tutor
também participa do diálogo, é uma troca de informações, um
aprendizado em via de mão dupla, onde o aluno interage com o colega
e com o tutor, e assim ocorre a aprendizagem. O fórum não é algo que
participamos emitindo nossa opinião uma única vez como pensava, e
sim um local que visitamos diariamente, trocando informações e
participando ativamente. O fórum é riquíssimo para o crescimento e
enriquecimento da aprendizagem, depois que compreendi o sentido,
o significado do fórum, minha visão mudou em relação ao mesmo”.

Posteriormente voltaremos a essa discussão.
Faremos em seguida a análise das questões abertas do questionário destinado
aos alunos, com a finalidade de verificar, na percepção dos mesmos, a contribuição
do feedback dos colegas, dos professores, e deles aos colegas, à aprendizagem em
decorrência da participação nos fóruns. Relembramos que foram observadas cinco
turmas que cursam, em diferentes períodos, a disciplina “Práticas Educativas”,
entretanto a análise seguinte será baseada no resultado do total de participantes.
Consideramos desnecessária a descrição dos resultados de cada turma, porque os
mesmos convergiram para o resultado geral, porém apresenta-se em apêndice os
resultados de cada turma (apêndice 8, 9 e 10), caso o leitor se interesse em conhecêlos.
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Alguns sujeitos simplesmente responderam que o feedback recebido nos
fóruns foi positivo, regular, deficiente, ou então não responderam, sem apresentar
justificativa, enquanto outros o fizeram. Neste caso as respostas foram classificadas
de acordo com os níveis de feedback do modelo de Hattie e Timperley (2007).
Iniciaremos com a apresentação e análise dos resultados da contribuição que os
alunos mencionaram ter recebido dos colegas (tabela VI).
Tabela VI
Percepção dos alunos quanto a contribuição dos colegas durante os
fóruns, para seus melhor autoconhecimento e aprendizagem.

Classificação das respostas dos estudantes
em níveis de feedback

Nível
da
Tarefa

Nível do
Processo

Nível da
Autorregulação

Nível
do
Eu

Categorias de respostas sem
justificativa

Percepção
Positiva

Percepção
Regular

Não
responderam

Total de
participantes
por disciplina

Percepção
Deficiente

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

0

-

0

-

76

31,6

0

-

124

51,6

6

2,5

12

4,5

21

8,75

240

Observando os resultados apresentados na tabela VI, conclui-se que foi
significativa a quantidade de pessoas que responderam à pergunta sem justificar a
resposta conforme solicitado, o que corresponde a 58,6% dos respondentes, e ainda
8,7% não deram nenhuma resposta, totalizando os dois grupos67,35% dos sujeitos.
Isto pode significar: ou que esses alunos tiveram dificuldade em responder à pergunta,
ou que não se interessaram em fazê-lo. Neste caso, isto demonstra a necessidade de
maior conscientização das pessoas sobre a importância da participação cuidadosa do
sujeito da pesquisa.
As justificativas apresentadas nesta questão predominantemente convergiram
para o nível de feedback relacionado à autorregulação da aprendizagem, o que
corresponde a 31,6% dos respondentes. Os alunos que disseram ser positiva a
contribuição dos colegas, mas não justificaram suas respostas, representam51,6%
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dos estudantes, entretanto, considerando que as respostas ao nível de autorregulação
são também consideradas positivas, o total de sujeitos que tem esta percepção
relacionada à participação nos fóruns corresponde a 83,2% dos respondentes.
As respostas dos estudantes que explicitaram os motivos de suas satisfações
em participar do fórum e que convergiram para características relacionadas à
autorregulação da aprendizagem, relacionaram-se principalmente à dimensão
metacognitiva, visto que apresentaram como justificativa o olhar crítico e reflexivo, a
possibilidades de avaliar e conhecer novas ideias, o confronto de ideias com os
colegas, o incentivo à autorreflexão, o respeito à opinião do outro, a ampliação das
informações e/ou conhecimento, além de ter possibilitado direcionamentos futuros
(feedforward). Uma quantidade menor de sujeitos mencionou aspectos do contexto
social, como a interação e a cooperação entre os colegas. Esses resultados reafirmam
o que foi constatado através de perguntas fechadas do questionário, em que a maioria
mencionou aspectos relacionados à metacognição, e um percentual pequenos de
sujeitos citou aspectos relacionados à dimensão motivacional e comportamental do
comportamento autorregulado, demonstrando a necessidade de serem estimulados a
refletir mais sobre suas crenças pessoais que podem interferir em suas aprendizagens
e no controle volitivo do comportamento, e ainda em utilizarem mais o contexto, quer
físico ou social, como facilitador de suas aprendizagens.
Nas respostas a esta pergunta de natureza aberta, não houve feedback nos
demais níveis mencionados no modelo de Hattie e Timperley (2007) - a nível de tarefa,
de processo ou do eu. Reforçamos que o feedback ao nível de autorregulação é o
mais recomendado pela literatura especializada.
Foi positiva a pequena quantidade de alunos que consideraram a contribuição
do feedback dos colegas para suas aprendizagens como regular (2,5% dos sujeitos)
ou deficiente (4,5% dos sujeitos).
A tabela seguinte (tabela VII) apresenta os resultados relacionados à
percepção dos estudantes, em relação à contribuição do feedback dos tutores a
distância durante os fóruns, para suas aprendizagens. Manteve-se o mesmo critério
de classificação e análise das respostas adotados na questão anterior.
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Tabela VII
Percepção dos alunos em relação à contribuição do feedback do tutor a
distância para suas aprendizagens nos fóruns observados
Classificação das respostas dos estudantes
em níveis de feedback

Não
responderam

Total de
participantes
por
disciplina

Nível
da
Tarefa

Nível do
Processo

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

1

0,4

5

2,0

78

32,5

0

-

133

55,4

4

1,6

5

2,0

14

5,8

240

Nível da
Autorregulação

Nível
do
Eu

Categorias de respostas sem
justificativa

Percepção
Positiva

Percepção
Regular

Percepção
Deficiente

Observando-se a tabela anterior, verifica-se que as avaliações dos estudantes
em relação à contribuição dos tutores a distância para suas aprendizagens não foram
muito diferentes em comparação à avaliação dos mesmos estudantes sobre a
contribuição de seus pares, explicando: em ambos casos prevaleceu respostas sem
justificativa relacionadas à percepção positiva dos feedbacks recebidos. Além disso,
as respostas com justificativa, categorizadas em níveis de feedback, em ambos os
casos também tiveram maior concentração no feedback ao nível de autorregulação,
com pequena concentração maior e positiva para o feedback recebido dos
professores tutores.
Observou-se ainda que em relação ao feedback recebido dos tutores, os alunos
mencionaram ter recebido feedback classificados em outros níveis, embora a
quantidade de informantes sobre isto tivesse sido muito pequena conforme demonstra
os resultados da tabela VI. Constatou-se também que a quantidade de estudantes que
avaliaram o feedback do professor tutor foi um pouco maior em relação à quantidade
de alunos que avaliaram o feedback recebido dos colegas, considerando que o
percentual de alunos que não responderam à questão foi de 5,8% (em comparação
ao professor tutor) e 8,7% em relação aos colegas.
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As respostas dos alunos que justificaram esta questão relacionada ao feedback
do tutor e que convergem para características relacionadas à

autorregulação da

aprendizagem, referem-se a 32,5% dos respondentes, analisadas isoladamente
podem levar à conclusão de que é baixo o nível de incentivo ao comportamento
autorregulado.
Entretanto, considerando que houve aproximadamente entre 50% e 55% de
pessoas que responderam que a contribuição tanto dos pares quanto dos
professores é positiva, mas não apresentaram justificativa, não se sabe se, caso
tivesse havido justificativas, as mesmas seriam relacionadas ao feedback com
características de incentivo ao comportamento autorregulado. Por conseguinte, o
percentual de feedback oriundo do professor poderia ter sido maior ou menor da
quantidade constatada. Por outro lado, há de se convir que a participação do tutor a
distância nos fóruns deve ser principalmente a de incentivar a participação dos alunos,
intervindo como mediador somente quando houver essa necessidade ou quando
solicitado.
As justificativas apresentadas pelos alunos relacionadas ao feedback de
incentivo que recebem dos professores, referem-se a características da dimensão
comportamental, além das dimensões citadas pelos alunos em relação ao feedback
de seus colegas (dimensão metacognitiva e contextual).
A tabela a seguir (tabela VIII) analisa a percepção dos alunos quanto à sua
própria

contribuição,

durante

a

realização

autoconhecimento e aprendizagem dos colegas.

dos

fóruns,

para

o

melhor
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Tabela VIII
Percepção dos alunos quanto à própria contribuição durante os fóruns para o
melhor autoconhecimento e aprendizagem dos colegas
Classificação das respostas dos estudantes
em níveis de feedback

Não
responderam

Total de
participantes
por
disciplina

Nível
da
Tarefa

Nível do
Processo

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

3

1,2

0

-

73

30,4

0

-

123

51,2

19

7,9

5

2,0

17

7,0

240

Nível da
Autorregulação

Nível
do
Eu

Categorias de respostas sem
justificativa

Percepção
Positiva

Percepção
Regular

Percepção
Deficiente

Analisando os resultados apresentados na tabela VIII, e nas tabelas VII e VI,
observa-se que há convergência entre a contribuição que cada aluno percebe oferecer
à aprendizagem dos colegas, e a percepção desses mesmos estudantes a respeito
da contribuição dos colegas e dos professores para suas aprendizagens, através dos
feedbacks que ocorreram nos fóruns. Por conseguinte, considera-se desnecessário,
uma análise em maior extensão.
Perguntou-se aos estudantes como avaliam a contribuição do feedback
recebido pelos colegas em comparação com o do professor para os seus
autoconhecimentos e aprendizagem. A respostada maioria dos alunos foi positiva, no
sentido de terem avaliado tanto o feedback do professor quanto o dos colegas como
boa ou muito boa, considerando que eles se complementam. Um número reduzido de
estudantes mencionou considerar a qualidade dos feedbacks que ocorrem nos fóruns
de natureza regular ou insuficiente, e uma quantidade ainda menor declarou só ter
recebido feedback do professor ou do colega, ou de nenhum deles.
As respostas a essa pergunta podem surpreender, visto que, em respostas
anteriores, e também em decorrência da observação da pesquisadora do que ocorria
nos fóruns, o feedback no grupo foi predominantemente do tutor a distância aos
alunos, em geral o tutor indagando aos alunos e estes respondendo às indagações
do tutor, e não entre os próprios alunos. Por conseguinte, esperava-se que os sujeitos
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priorizassem nessa questão o feedback do professor. O depoimento de um dos alunos
participantes confirma nossa percepção: Como não estou muito acostumada com os
fóruns, acredito que utilizo pouco essa ferramenta assim como os meus colegas.
Muitos colegas apenas relatam seu entendimento deixando de fazer o feedback
solicitado.
Esse resultado leva a supor que os alunos possam não ter compreendido a
pergunta formulada ou a mesma não ter sido adequadamente apresentada. Outra
hipótese é que os alunos possam compreender como feedback decorrente de
interação, o simples fato de ouvirem a resposta do colega ao tutor, sem o envolvimento
ou a participação dos estudantes.
Vejamos algumas falas que expressam a opinião dos estudantes a respeito do
feedback dos participantes nos fóruns; primeiramente apresentamos respostas
daqueles que percebem importância no feedback tanto do tutor quanto do aluno:


O objetivo e as ideias de ambas as partes eram bem parecidos e muitas coisas
ditas serviram de esclarecimento e contribuíram para nossa aprendizagem e
conhecimento.



Os colegas me ajudaram a refletir mais sobre o tema através das suas opiniões
pessoais, possibilitando o progresso da aprendizagem, e, através da iniciativa
e incentivo do tutor, foi possível ampliar meu conhecimento sobre o assunto.



O feedback dos colegas muitas das vezes completa ou concorda com o que
você postou, ou seja, seu conhecimento; o do tutor nos orienta sempre para
uma ideia a mais, ou nos pergunta algo importante sobre o conteúdo que talvez
deixamos de citar



O feedback quando é feito pelo tutor e sendo positivo, nos deixa seguro sobre
o caminho em que estamos, e quando negativo nos faz voltar para analisar e
reparar nossa dificuldade; quando o feedback vem de colegas não é muito
diferente.



Acho excelente o feedback entre todos os participantes da disciplina
juntamente com o tutor pois assim, há um desenvolvimento e uma relação de
confiança entre todos.



Foi muito bom, pois tivemos uma boa interação, e foi importante para que nós
conhecêssemos melhor sobre o conteúdo, várias ideias juntas são legais.
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Os estudantes que consideraram o feedback do professor mais importante do
que o dos colegas, e que justificaram suas respostas mencionaram:


Penso que o feedback do professor nos auxilia e orienta dando mais amplitude
em relação ao conteúdo trabalhado.



O professor demonstra maior conhecimento e experiência em relação aos
colegas. Porém todos contribuiriam com suas ideias, de certa forma muito
proveitosa para o ensino aprendizagem.



O professor propôs questionamento e os colegas mais comentários.



O feedback do professor é muito importante, é nesse momento que nós
ficamos cientes se realmente estamos aprendendo ou não.



Geralmente os colegas concordam ou não. O tutor direciona quanto ao acerto
ou erro, ou até mesmo complementa nosso raciocínio.



A contribuição do professor estava além do imaginado porque esclareceu
nossas dúvidas, excelente.



É extremamente importante o tutor a distância manter um contato com o aluno,
ajudando-o e direcionando-o no seu processo de aprendizagem, porque assim
ele consegue passar segurança ao aluno, o que é indispensável nessa
situação. Portanto, eu particularmente fiquei bem satisfeita com a relação das
tutoras desta disciplina, pois vi que realmente se importam com a
aprendizagem dos estudantes.



Os professores sempre colocam claramente as atividades a serem elaboradas,
facilita muito, me motiva a continuar no curso.



Tanto o tutor quanto o coordenador da disciplina são atenciosos e
preocupados em fornecer um feedback de forma objetiva e esclarecedora, com
a finalidade de promover uma compreensão do tema proposto para discussão.

Em relação ao feedback especificamente provindos dos colegas, eis alguns
depoimentos:


A contribuição dos colegas foi sem dúvida de grande valia, foi com eles o meu
maior esclarecimento quanto ao texto proposto ao fórum, a troca de ideias
ajuda na aprendizagem coletiva, o professor foi como um mediador de ideias.
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A avaliação dos colegas nos possibilitou uma visão mais próxima dos nossos
conhecimentos e nos permitem uma troca de experiências.
Alguns poucos alunos mencionaram que os feedbacks ocorridos nos fóruns não

foram proveitosos, justificando:


Meus colegas tiveram uma excelente participação, mas confesso ter achado
algumas participações fugirem do foco do fórum, não atendendo bem ao
objetivo.



Alguns colegas não responderam aos meus comentários. Poderia ter havido
mais participação.



Gostaria que o feedback fosse direcionado a cada pessoa e não geral.



Considero que os alunos poderiam participar mais.

Não obstante alguns estudantes tenham percebido que as atividades através
do fórum não tenham sido tão produtivas, a maioria expressou seu reconhecimento
da importância da participação em fóruns para suas aprendizagens conforme relatos
seguintes:


Uma grande e excelente estratégia para repensarmos e revermos alguns
conceitos talvez deixados para trás na correria do dia a dia.


Considero o fórum uma ferramenta importantíssima no aprendizado da EAD
e o feedback nos faz participar interagindo com os colegas e tutores,
contribuindo muito para nossa autonomia e aprendizado.



A avaliação dos trabalhos realizados e as trocas de ideias favorecem o nosso
amadurecimento.



Percebo que os fóruns são espaços importantes para interação dos alunos
na modalidade EAD (Ensino a distância).



O feedback é muito importante, porque posso rever o objetivo não alcançado
e criar mecanismo para alcança-lo.



Gostei muito, por isso a minha resposta foi na maioria muitíssimo. Obtive
noção de algumas coisas que ainda estavam duvidosas para mim.
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O feedback nos propôs reflexões em relação a temas que dificilmente
discutimos diariamente, temas que são essenciais para serem trabalhados
na formação docente



O feedback é de muita valia pois facilita a interação com todos os envolvidos
nas atividades, além de criar um certo vínculo de amizade entre todos.

 O feedback foi importante por incentivar o aprendizado e possibilitar a visão
de um futuro melhor.


Ajudou a pensar com mais ênfase, dando um suporte de pontos que
vivenciamos, mas ainda não tínhamos no dado conta.



Foi de muito contribuição e de grande ajuda motivacional para mim



O feedback pode ser colocado como uma ferramenta de grande importância
na aprendizagem de todos os estudantes.



Todos os feedbacks gerados nos proporcionaram olhar por um outro ângulo
e isso amplia nosso horizonte.



Na minha concepção o fórum tem um bom nível de interação entre todos os
participantes. O fórum é essencial para a formação crítica do aluno, pela troca
de experiências e de conhecimentos, e está cumprindo o importante papel de
formar o pedagogo consciente de suas responsabilidades.



Só quero ressaltar a relevância do feedback, para nós alunos, principalmente
alunos EAD, pois norteia nosso estudo, nos orientando a prosseguir ou a
recuar diante do nosso aprendizado, se estamos no caminho certo ou não.



O tutor sempre nos dá um retorno e isso é muito importante para sabermos
se estamos indo no caminho certo e que não estamos só, sem a atenção de
um professor.



Observei que o professor tutor é atencioso com os alunos, transmitindo
conhecimentos.
Concluída a análise dos dados referentes ao questionário respondido pelos

alunos, em seguida far-se-á descrição e análise dos dados referentes à percepção
dos tutores a distância das disciplinas de Práticas Educativas, sobre a ocorrência do
feedback através dos fóruns.
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Resultado e análise do questionário respondido pelos tutores a distância,
a respeito da ocorrência do feedback durante a realização dos fóruns:
Conforme mencionado na parte de metodologia, cada disciplina de Práticas
educativas é coordenada por um tutor a distância, entretanto somente quatro se
dispuseram a responder ao questionário (dois do sexo masculino e duas do sexo
feminino). A descrição seguinte será feita com base na avaliação em conjunta desses
tutores sobre o feedback nos fóruns observados.
Considerando o número reduzido de tutores, optou-se por fazer uma análise
qualitativa de suas respostas, confrontado os aspectos considerados mais positivos
com os considerados menos positivos conforme segue:
A totalidade dos professores considerou cordial o clima nas discussões, e que
houve boa ou muito boa clareza do objetivo da tarefa, que a discussão esteve focada
no tema proposto, que houve tempo suficiente e oportunidade para que todos
participassem, bem como o feedback possibilitou aos estudantes reflexão sobre os
seus próprios desempenho. Entretanto, na percepção dos tutores a distância, os
estudantes solicitam pouco esclarecimento de dúvidas e a ajuda dos colegas ou do
tutor. Este dado converge para o que se constatou através da aplicação do
questionário aos alunos.
Outros aspectos observados e que parecem necessitar de maior incentivo aos
alunos, diz respeito à aprendizagem de novas estratégias, à utilização do erro como
estratégia de aprendizagem, maior incentivo à realização das tarefas, e o feedback
possibilitar também direcionamento para ações futuras (esses aspectos foram
avaliados pela maioria dos tutores como de pouca ou de nenhuma ocorrência, embora
um dos tutores tenha apresentado uma opinião em contrário, considerando muito
satisfatória a ocorrência desses aspectos). Relembra-se que de acordo com Hattie e
Timperley (2007), a avaliação não deve ser restrita ao que já ocorreu (feedback) mais
também indicar novos direcionamentos (feedforward).
Na percepção dos tutores, o nível de feedback que predominou nos fóruns foi
relacionado ao processo de aprendizagem, e não ocorreu feedback direcionado para
ações. Questiona-se se realmente ocorreu no fórum observado feedback a nível de
processo, considerando que este estudo focalizou à observância em cada disciplina
de somente um fórum, e o processo requer acompanhamento e muitas vezes
mudança de estratégia; talvez a resposta dos tutores tenha sido influenciada por
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outras situações de aprendizagem ou pela ênfase dada pela literatura especializada
na avaliação como processo. Uma minoria mencionou ter predominado no fórum
feedback a nível corretivo ou direcionado a elogios, e somente um dos tutores
mencionou ter havido feedback relacionado a nível de reflexão.
Da mesma forma que os alunos, os tutores consideram que o fórum é uma
importante ferramenta no processo de aprendizagem do aluno, entretanto alguns
tutores fizeram comentários que, pela sua relevância, transcrevemos a seguir:
É uma boa possibilidade para uma produção de conhecimento
intersubjetivo. Porém a participação aparecia em tópicos (problema da
plataforma), o que dificulta a dinâmica do grupo e, por conseguinte, a
discussão.
Neste fórum, em especial, não tenho muito para dizer, pois os alunos
foram cordiais, entre si, além de observadores quanto ao objetivo do
fórum. No entanto, em fóruns anteriores, talvez por falta de
experiência, não conseguimos organizar a discussão, o que fez com
que o objetivo fosse deturpado.
Os alunos conseguiram atingir o objetivo geral da atividade que era
reconhecer a importância das estratégias na aprendizagem.
Inicialmente foi difícil estabelecer uma discussão entre os alunos no
fórum porque eles achavam que seriam avaliados pelas suas
respostas e assim suas notas estariam disponíveis para todos verem.
Ao saber disso eu e a coordenadora reforçamos através de e-mail que
o propósito do fórum era estabelecer uma discussão sobre a temática
e que era importante a gente perceber a interação entre eles de forma
natural. Depois disso foi perceptível a calorosa interação entre os
alunos. A discussão (dentro do fórum) foi tão constante que novas
perguntas eram lançadas por mim (tutora) e a coordenada da
disciplina para nortear outros debates dentro da temática proposta
pelo fórum. Percebi assim que a discussão não era estática: novos
questionamentos sempre surgiam e, por conseguinte, o debate ia se
transformando em novas discussões. Notei então que os alunos
ampliaram suas concepções sobre o conceito estudado e valorizaram
a interação entre o tutor, coordenador e os alunos. Eles disseram ser
uma forma de se sentir presente dentro de uma disciplina a distância.
Percebo que os fóruns poderiam ter mais participações, e que os
alunos poderiam ser mais presentes, interagindo, propondo ou até
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mesmo refletindo sobre os pensamentos dos colegas. Mas ainda
temos que avançar muito ainda sobre os fóruns na EAD. É preciso que
todos entendam essa importância da participação e como essa
ferramenta

favorece

e

fortalece

as

discussões

tornando

a

aprendizagem significativa. De forma geral o fórum foi bom, mas
poderia ter muito mais participações.

Após a fase de análise sobre a percepção dos tutores acerca dos feedbacks
durante a realização dos fóruns, passaremos a descrição das observações da
pesquisadora sobre o feedback ocorrido nos fóruns realizados:
A avaliação da pesquisadora convergiu para a avaliação dos tutores a
distância: os mesmos aspectos mencionados pelos tutores como de maior e de menor
ocorrência foram também observados pela pesquisadora. Entretanto a pesquisadora
observou também que o nível de feedback ocorrido nas turmas das diversas
disciplinas foi variado, principalmente o feedback provindo dos tutores, isto é, em cada
turma houve maior foco num determinado nível de feedback, com predominância do
feedback ao nível da tarefa ou corretivo e ao nível do eu, à exceção de duas turmas
em que o foco maior foi no nível de autorregulação. Essa constatação aponta para a
necessidade de os tutores a distância serem esclarecidos a respeito dos níveis mais
eficazes de feedback segundo a literatura especializada.
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CONCLUSÕES

O feedback é uma importante ferramenta de aprendizagem, pois age no nível
dos processos cognitivos, e é parte inerente ao processo ensino/aprendizagem, por
conseguinte nas atividades de participação em fórum. Estes têm como propósito
incentivar a participação ativa do aluno na aprendizagem, a troca de informações entre
os mesmos e entre eles e o professor/tutor; é uma oportunidade de aprendizagem
compartilhada, em que o feedback sempre está presente. Portanto, torna-se
necessário que o feedback seja dialogal e contínuo, proporcionando a discussão entre
os participantes e a clarificação sobre o assunto abordado, permitindo que os
aprendizes tenham maior possibilidade de interagir no contexto, e conduzindo-os à
reflexão sobre suas construções, avanços e dificuldades.
Os resultados deste estudo foram distintos no sentido de que, na percepção
dos estudantes, predominou o feedback ao nível da autorregulação, entretanto na
percepção dos tutores a distância, houve predominância do feedback ao nível do
processo, e, para uma minoria destes do feedback ao nível corretivo e ao nível do eu.
As observações da pesquisadora sobre os fóruns online evidenciaram predominância
do feedback ao nível corretivo e ao nível do eu, com exceção de duas das cinco turmas
que tenderam para a ocorrência do feedback ao nível da autorregulação.
Vê-se, portanto, que, embora as percepções dos tutores e da pesquisadora não
tenham sido exatamente iguais, estão mais próximas do que a avaliação feita pelos
alunos. Mesmo assim não se pode dizer que tenha havido confirmação da hipótese
no sentido de que o nível predominante de feedback é o corretivo. Fez-se essa
suposição com base em observações do que vem ocorrendo em instituições de ensino
que parecem privilegiar o feedback de correção de erros.
Como se explica essa divergência de resultados principalmente entre os alunos
e os tutores a distância e as observações da pesquisadora? Levanta-se a suposição
de que alguns estudantes possam ter entendido que poderiam receber alguma
advertência ou até a diminuição de suas notas caso não respondessem de forma
favorável, ou então, tenham respondido ao instrumento aplicado sem a devida
reflexão, não obstante as recomendações iniciais feitas pela pesquisadora.
Esses resultados apontam a necessidade de uma replicação deste estudo para
que se possa chegar a conclusões mais precisas. Entretanto a observação no
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ambiente online possibilitou fazer algumas constatações relevantes, tendo em vista a
operacionalização dos fóruns online, conforme apresentado a seguir:
Observou-se que há pouca interação entre os estudantes e maior interação
entre os mesmos e o tutor a distância. Entende-se que a finalidade do fórum é
oportunizar a participação ativa dos alunos não somente com o professor, mas
também entre os próprios estudantes conforme tem reforçado a literatura
especializada.
Constatou-se algumas vezes predominância de monólogos e não de interação
entre os pares. Há de se convir que eram muitos os estudantes inscritos nas
disciplinas de Práticas Educativas, a quantidade de alunos em cada turma variou de
109 a 160 estudantes. Por conseguinte, há necessidade de que nas atividades
realizadas através de fórum haja menor número de participantes para que realmente
possa existir interação efetiva entre os sujeitos.
Por outro lado, há necessidade de que os tutores a distância incentivem mais
a ocorrência de feedback no nível da autorregulação, considerando que a avalição
dos tutores a distância e da pesquisadora tenham sido mais próximas em comparação
à resposta dos alunos. Percebeu-se que se repetiu nos contextos observados o que
vem sendo mencionado pela literatura especializada (Salman, 2000): nos primeiros
momentos, o professor focalizou na ambientação do estudante ao ambiente
tecnológico, bem como na sua motivação; posteriormente buscou desenvolver a
coesão e a empatia do grupo, e, subsequentemente, encorajou os participantes a
contribuírem para a discursão dos conteúdos. Entretanto, os passos seguintes, ou
seja, reduzir sua intervenção enquanto professor e estimular a interação entre os
alunos incentivando-os a se responsabilizarem pela própria aprendizagem foi pouco
incentivado.
Observou-se também pouco direcionamento a ações futuras (feedforward),
considerado importante complementação do feedback. Conforme afirma a literatura
especializada, a avaliação deve indicar novos caminhos ou direcionamentos ao aluno
e não se restringir ao que já ocorreu.
Estes resultados nos levam a indagar como tem sido a preparação dos tutores
a distância. Sabemos que para exercerem tal cargo ou função necessitam fazer
cursos de capacitação relacionados à plataforma moodle, relacionados à tutoria e ao
ensino a distância, além da capacitação feita com os coordenadores das disciplinas.
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Entretanto, considerando que o tema “feedback” e “autorregulação da aprendizagem”
são pouco debatidos em nosso meio educacional, não se sabe se a formação dada
aos tutores tem contemplado esses aspectos tão importantes à aprendizagem dos
alunos. O papel do professor não é apenas o de ensinar conteúdos, mas também o
de ensinara apensar, criando oportunidades para a construção do conhecimento e
não a sua mera transmissão.
Portanto, por se tratar de um tema importante para a aprendizagem do aluno
propõe-se necessário dar aos tutores esclarecimentos sobre os níveis de feedback
mais adequados e eficazes à aprendizagem dos alunos. Em uma das turmas
observadas em que ocorreram feedbacks direcionados à reflexão, ao final do fórum o
tutor a distância evidenciou pontos importantes citados pelos alunos sobre o tema
proposto, esclareceu pontos pouco desenvolvidos, e por fim deu direcionamentos
futuros. Nesta disciplina ocorreram novas indagações, complementando o assunto
discutido. Neste caso, ficou claro que a preparação do tutor e também o conteúdo
trabalhado interfere significativamente para a aprendizagem, visto que nesta disciplina
trabalhou-se conteúdos ligados à metacognição e à autorregulação da aprendizagem.
Sugere-se também maior incentivo dos tutores à utilização do erro como estratégia de
aprendizagem
Outra observação que se destacou nesse estudo, diz respeito à maior
conscientização dos alunos a respeito do fórum, visto que muitos estudantes
afirmaram que apenas utilizam o fórum para responder à questão proposta pelo
professor, não acompanhando a discussão através do fórum. A interação possibilita o
confronto de ideias com os colegas, incentiva a autorreflexão, o respeito à opinião do
outro, alarga as informações e/ou conhecimento, dá direcionamentos futuros
(feedforward), tornando assim a aprendizagem mais eficaz e prazerosa. Ademais, um
dos sujeitos declarou que somente ficou consciente das atribuições concernentes ao
fórum, depois da visita de um dos coordenadores de disciplina ao polo, que abordou
a importância dos fóruns e as contribuições que estes trazem para a aprendizagem
do aluno, fazendo esclarecimento sobre a utilização, e também sobre a interação que
se espera ocorrer nos fóruns.
Entretanto, acredita-se que mesmo havendo um maior reforço junto aos alunos
sobre a necessidade de uma maior interação entre os pares nos debates sobre os
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temas propostos, essa interação será dificultada ou impossibilitada se não existir
redução do número de participantes nos fóruns.
Outro aspecto importante que influencia a interação entre os estudantes é a
própria estrutura da plataforma CEDERJ, que condiciona os alunos a interagirem com
o tutor, e não com os próprios colegas. Essa limitação na plataforma CEDERJ dificulta
a interação entre pares. Segundo a literatura, para incentivar o comportamento
participativo entre os estudantes, o professor deve intervir nos diálogos entre os
aprendizes quando for necessário, principalmente esclarecendo duvidas e
incentivando a reflexão.
O incentivo a participação planejada dos estudantes em atividades de fórum
online, presente na Educação a Distância, é essencial para que tenham um bom
desempenho na aprendizagem e também para que percebam que suas participações
podem contribuir para a aprendizagem do colega. Esse planejamento é influenciado
pelas crenças motivacionais como as crenças de autoeficácia e de expectativas de
resultado dentre outras. Verificou-se também a necessidade de os estudantes
refletirem sobre suas concepções (crenças) e hábitos pessoais que podem interferir
em seus desempenhos escolares, e de observar, antes da realização da tarefa,
condições no ambiente que podem interferir em seus desempenhos e que podem ser
modificadas.
Essas crenças, podem afetar os processos psicológicos, principalmente
durante a fase de planejamento; podem afetar a definição do objetivo e a escolha de
estratégias adequadas, e, por conseguinte, o grau do desempenho dos estudantes
durante a tarefa. Sabe-se que alunos que não possuem uma forte crença de
autofeficácia reduzem a motivação e persistência na realização de tarefas, afetando
o desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de habilidades. Eles tendem a apresentar
resultados negativos, ao contrário daqueles que com fortes crenças de autoeficácia
acreditam, esperam e tendem a obter melhores resultados. Por outro lado, há
necessidade de compreenderem que o saber pedir ajuda faz parte do comportamento
autorregulado.
Em suma, as observações deste estudo levam às seguintes sugestões, além
da necessidade já mencionada de um novo estudo desta natureza:
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- Incentivar maior interação entre pares conforme aponta a literatura
especializada, visto que a maioria dos alunos tendem apenas a responder às questões
propostas pelos tutores.
- Dividir os estudantes de acordo com seus polos de origem ou torna-lo um
grupo menor;
- Repensar a estrutura da plataforma do CEDERJ, de modo a facilitar a
interação direta entre os estudantes.
- Na preparação dos tutores a distância, reforçar informações relacionadas ao
feedback de incentivo ao comportamento autorregulado dos estudantes, da
importância do feedforward, bem como da importância de incentivarem os estudantes
a refletirem sobre suas crenças de aprendizagem.
- Esclarecer e/ou enfatizar junto aos estudantes sobre o real significado da
participação em fóruns.
Ao agirem de forma consciente, os alunos podem aprender atitudes
condizentes a processos metacognitivos, como maior clareza dos objetivos da
aprendizagem, reflexão sobre seus desempenhos e estratégias utilizadas, que
conduzem ao comportamento autorregulado, onde o indivíduo se torna um
participante ativo e intencional sobre as decisões tomadas para alcançar um
determinado objetivo e melhorar a aprendizagem.
Sendo assim, é sob a perspectiva da autorregulação da aprendizagem que
evidenciamos a importância atribuída ao feedback, neste caso, feedback em fóruns
online, dado a constante preocupação em proporcionar uma aprendizagem de
qualidade aos estudantes, principalmente aos pertencentes à modalidade da
Educação a Distância, que, por conta da natureza do curso, exige maior autonomia
dos estudantes.
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Apêndice 1: Solicitação de autorização para realização de pesquisa
Campos dos Goytacazes, 14 de março de 2017

De: Marcela Vieira Coimbra
Mestranda em Cognição e Linguagem

Para: Prof.ª Dr. ª Shirlena Campos de Souza do Amaral,
Coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia a distância da UENF

Assunto: Solicitação de autorização para realização de pesquisa

Sr. ª Coordenadora,
Na condição de aluna do curso de pós-graduação em “Cognição e Linguagem”
da UENF, venho por meio deste solicitar sua autorização para realizar uma pesquisa
intitulada “O feedback como estimulo ao comportamento autorregulado de alunos no
ensino a distância”. Os sujeitos previstos para o estudo são alunos matriculados nas
disciplinas de Seminários de Práticas Educativas I, II, III, IV e V do curso de
Licenciatura em Pedagogia a distância, oferecido pela UENF. O objetivo da pesquisa
é verificar a percepção dos alunos a respeito do feedback nos fóruns realizados
através das disciplinas mencionadas. Acredita-se que conhecer as percepções dos
estudantes contribuirá para o melhor entendimento do feedback no ambiente online,
o que poderá contribuir para a melhor aprendizagem futura dos mesmos.
Esperando poder contar com sua permissão para a realização do estudo,
antecipadamente agradeço.
Cordiais saudações.

Marcela Vieira Coimbra
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Apêndice 2: carta do tutor a distância para os alunos
Caros alunos,
Estão previstos realizações de fóruns nesta disciplina. Nos fóruns ocorrem
feedback, ou seja, debates em forma de troca de informações ou de avaliações dos
alunos entre si e deles com o tutor a distância. Será realizada uma dissertação de
mestrado na UENF sobre a percepção dos alunos do curso de pedagogia a distância
a respeito do feedback entre pares ou entre alunos e professor na realização dos
fóruns, isto é, como os estudantes do curso de pedagogia do Cederj da UENF avaliam
suas experiências de feedback em um dos fóruns dos quais você irá participar. Para
tal, os alunos deverão preencher, ao final do fórum, uma ficha que lhes será enviada
pela própria mestranda Marcela Coimbra.
Esclarecemos que este estudo é de interesse do Cederj RJ, visto que poderá
trazer esclarecimentos sobre a percepção dos alunos referente a esta importante
modalidade de ensino / aprendizagem, consequentemente, possibilitar adequações
que possam se fazer necessárias, visando a melhor aprendizagem dos alunos.
Solicitamos o obséquio de atender ao pedido que lhes é feito, respondendo ao
questionário disponível no link enviado.
Esperando poder contar com a valiosa participação de vocês, antecipadamente
agradecemos.
Cordiais saudações.

__________________________________________________________________
Tutor à Distância
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Apêndice 3: carta do mestrando, aos alunos solicitando confirmação de
participação
Caros alunos do curso de Pedagogia a distância,
Conforme e-mail que lhes foi enviado por seu (sua) tutor (a) a distância, realizo
uma pesquisa sobre a percepção dos alunos do curso de Pedagogia a distância da
UENF, sobre efeitos do feedback durante a realização do fórum.
Ressalto que tal estudo possibilitará uma melhor compreensão acerca do
feedback, podendo resultar na sua melhor utilização. Para tal, necessito muito de sua
participação respondendo, ao final do fórum, uma ficha de avaliação sobre sua
participação no mesmo.
Esclareço a todos que o estudo que realizo preserva o sigilo das respostas
individuais dos alunos, por conseguinte, os resultados obtidos serão apresentados
através da monografia de mestrado, ou através de outra forma de publicação sempre
coletiva.
Para que possa ter uma previsão antecipada da quantidade de alunos que se
comprometem a participar desta pesquisa, solicito o obsequio de responder, no
máximo dentro de uma semana, a este e-mail, assinalando a sua resposta abaixo:

Nome do aluno (a): ___________________________________________
Nome do polo a que pertence: __________________________________
( ) Concordo em participar do estudo.
( ) Não concordo em participar da pesquisa.

Antecipadamente agradeço por sua resposta e/ ou participação.
Aproveito a oportunidade para lhes desejar sucesso em seus estudos.
Cordiais saudações,
Marcela Coimbra.
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Apêndice 4: Carta de agradecimento aos alunos que confirmaram participação
Caro aluno (a),
Agradeço muitíssimo por sua aceitação em participar deste estudo.
É muito importante que você preencha ao questionário, disponibilizado no link abaixo,
após a realização do fórum e envie sua avaliação sobre o mesmo.
Coloco-me à disposição através do e-mail (marcela-vcoimbra@hotmail.com) para
esclarecimentos que possam se fazer necessários.
Cordialmente,
Marcela Coimbra.

Apêndice 5 - Questionário destinado aos alunos:
O FEEDBACK ON LINE COMO ESTÍMULO AO COMPORTAMENTO AUTORREGULADO DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA A
DISTÂNCIA
Caro (a) aluno (a),
Conforme carta que lhe foi enviada anteriormente, solicito o obsequio de sua resposta a este questionário. É importante que você
reflita sobre as perguntas e as responda atentamente. Sua participação poderá contribuir para aumentar a compreensão sobre o fórum como
oportunidade de aprendizagem.
Antecipadamente agradeço por sua colaboração.
Cordiais saudações.
Marcela Coimbra.
Mestranda em Cognição e linguagem (UENF)
1ª. Parte: Caracterização do sujeito:
1- Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
2- Idade em anos: ________
3- Polo a que você está vinculado:
(
(
(
(
(

) Bom Jesus do Itabapoana
) Itaperuna
) São Fidélis
) São Francisco do Itabapoana
) Outro

4(
(
(
(
(

Assinale, dentre as disciplinas de Práticas Educativas, aquela na qual você está matriculado (a):
) Práticas Educativas I
) Práticas Educativas II
) Práticas Educativas III
) Práticas Educativas IV
) Práticas Educativas V
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5- Possui outro curso a nível de graduação?
( ) Não

( ) Sim Qual? ____________________________________________

2ª. Parte: O feedback no fórum como experiência de aprendizagem:
O feedback faz parte do processo de ensino/aprendizagem. Neste estudo entendemos por feedback a troca de informação ou comentário
que ocorre no fórum, entre alunos ou entre alunos e professor/ tutor a distância.
1- O feedback que você recebeu neste fórum de seus colegas ou de seu tutor a distância foi predominantemente:
(Observação: poderá assinalar mais de uma resposta se julgar conveniente)
(
(
(
(
(
(
(

) Direcionado a correção de ideias equivocadas que você apresentou.
) Direcionado ao progresso de sua aprendizagem.
) Incentivando sua reflexão sobre o modo como você conduz sua aprendizagem.
) Elogiando ou criticando a sua pessoa.
) Indicando novos caminhos para a sua aprendizagem.
) Nenhuma das alternativas anteriores
) Outra direção. Especifique:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2- Comparando a sua participação e a de seus colegas e professor neste fórum com outros fóruns dos quais você tem participado, você
vê muita diferença na forma como o feedback é dado e recebido? Justifique.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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Na frente de cada frase assinale a resposta que considerar a mais adequada, relacionada ao último fórum do qual participou intitulado:
“________________________________________________________________________________________________________”
O feedback recebido neste fórum me possibilitou:
Observação: leia todo o conteúdo do último fórum que está ou
estará disponível na plataforma para responder às seguintes
perguntas.

Muitíssimo

Muito

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum

3- Entender melhor o objetivo da discussão/tarefa.
4- Entender que devo me preparar antes para melhor participar
da discussão.
5- Reconhecer a necessidade de refletir sobre as minhas
dificuldades e facilidades antes de realizar o fórum.
6- Reconhecer a necessidade de analisar bem a estratégia a
ser utilizada antes de realizar a tarefa.
7- Analisar formas de tornar minha aprendizagem mais fácil.
8- Analisar minhas expectativas de sucesso em relação à
realização da tarefa.
9- Reconhecer concepções pessoais que interferem na minha
aprendizagem.
10- Reconhecer a necessidade de refletir sobre a minha
motivação antes da realização da tarefa e buscar formas de
torná-la mais interessante.
11- Reconhecer que o meu bom desempenho depende muito
do meu esforço pessoal.
12- Reconhecer que preciso controlar minha atenção para obter
um melhor desempenho.
13- Reconhecer a necessidade de organizar melhor o meu
tempo e o meu espaço para obter melhor aprendizagem.
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O feedback recebido neste fórum me possibilitou:

Muitíssimo

Muito

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum

14- Reconhecer hábitos pessoais que dificultam minha
aprendizagem.
15- Reconhecer a necessidade de observar, antes da realização
da tarefa, condições no ambiente que interferem na minha
aprendizagem e que posso modificar.
16- Avaliar se os comentários no fórum estavam direcionados ao
objetivo da tarefa.
17- Avaliar se o feedback estava possibilitando avançar em
direção ao alcance do objetivo pretendido.
18- Identificar dificuldades próprias no desenvolvimento da
tarefa.
19- Identificar dificuldades comuns aos colegas na realização da
tarefa.
20- Possibilitar a autoavaliação de conhecimentos necessários
à boa realização de um fórum desta natureza.
21- Aprender com os colegas procedimentos que facilitam a
aprendizagem.
22- Maior compreensão do conteúdo estudado.
23- Perceber a necessidade de redirecionar o conteúdo da
discussão para melhor focar no tema.
24- Ver no meu erro uma oportunidade de aprendizagem.
25- Relacionar o conteúdo da discussão com conhecimentos
anteriores.
26- Identificar a necessidade de pedir ajuda.
27- Sentir maior segurança na realização da tarefa em
decorrência da avaliação dos conhecimentos próprios em
relação ao dos colegas.
28- Avaliar minha motivação na realização da tarefa.
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O feedback recebido neste fórum me possibilitou:

Muitíssimo

Muito

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

Não se
aplica ao
contexto
deste
fórum

29- Aprender estratégia para manter-me motivado.
30- Perceber que os colegas se interessam em me ajudar.
31- Propor mudanças na forma como a discussão estava
ocorrendo, tendo em vista o alcance do objetivo pretendido.
32- Manter-me atento à realização da tarefa.
33- Transmitir ao grupo ou ao tutor a distância minhas
dificuldades.
34- Observar no contexto aspectos que facilitam ou dificultam
minha aprendizagem.
35- Reconhecer a quem posso pedir ajuda quando necessário.
36- Avaliar se o objetivo pretendido foi alcançado.
37- Avaliar se haveria outra forma mais adequada para realizar
a tarefa.
38- Avaliar se minhas expectativas de desempenho foram
correspondidas.
39- Avaliar se devo dar prosseguimento à reflexão ou a
direcionamentos relacionados ao tema do último fórum.
40- Durante a realização deste fórum, você recebeu feedback predominantemente:
(
(
(
(

) Dos colegas
) Do professor tutor
) Dos colegas e do professor tutor
) Outros
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41- Como você avalia a contribuição de seus colegas neste fórum para o seu melhor autoconhecimento e aprendizagem? Justifique.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

42- Como você avalia a contribuição do professor tutor a distância neste fórum para o seu melhor autoconhecimento e aprendizagem?
Justifique.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
43- Como você avalia a contribuição do feedback recebido pelos colegas em comparação com o do professor em relação ao seu
autoconhecimento e aprendizagem? Justifique.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
44- Como você avalia a sua contribuição neste fórum para o melhor autoconhecimento e aprendizagem de seus colegas? Justifique.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
45- Utilize o espaço abaixo caso deseje fazer algum outro comentário em relação ao feedback realizado neste fórum:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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Apêndice 6: roteiro de observação da pesquisadora
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PESQUISADORA
Informações preliminares:
Disciplina observada: ___________________________________________________
Tema do fórum: _______________________________________________________
Data de realização do fórum: _____________________________________________
Quantidade de alunos que participaram do fórum: ____________________________
Tempo de duração do fórum: ____________________________________________
1- O feedback observado no fórum foi predominantemente do professor, dos alunos ou de ambos?
2- Houve clareza acerca do objetivo da tarefa?
3- A discussão esteve focada no tema proposto?
4- O feedback dado teve em vista o objetivo a alcançar?
5- O nível de feedback predominante no fórum foi relacionado à tarefa, ao processo, à autorregulação, ou ao eu?
6- O feedback produzido no grupo possibilitou reflexão sobre o próprio desempenho?
7- Foi solicitada ajuda aos colegas ou ao tutor?
8- Houve esclarecimento de dúvidas?
9- Houve aprendizagem de novas estratégias?
10- O erro foi utilizado como estratégia de aprendizagem?
11- O objetivo da tarefa foi alcançado?
12- Ocorreu direcionamento de ação para o futuro?
13- Houve clima cordial na discussão?
14- O grupo esteve motivado na realização da tarefa?
15- Houve oportunidade para todos participarem?
Outras observações relevantes constatadas:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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Apêndice 7: Carta aos tutores a distância das disciplinas “Práticas
Educativas”, do curso de Pedagogia online da UENF, acompanhada de
questionário em anexo, destinado aos mesmos.
Caro (a) tutor (a) a distância,
Justifica a realização deste estudo, o fato do feedback ser parte integrante do
processo de ensino/aprendizagem, e conhecer a percepção de professores e alunos
sobre esta experiência poderá contribuir para aumentar nossa compreensão sobre a
forma como vem ocorrendo, e buscar os direcionamentos que se fizerem necessários.
Como é de seu conhecimento, realizo uma pesquisa de dissertação de
mestrado relacionada ao feedback no ambiente online, com alunos do curso de
licenciatura em Pedagogia da UENF, que cursam a disciplina “Práticas Educativas”.
Além da percepção dos alunos sobre o feedback recebido durante o fórum intitulado
“...”, gostaria também de incluir sua opinião a respeito dessa experiência.
Antecipadamente agradeço por sua contribuição, e solicito o obséquio de suas
respostas ao questionário em anexo que, após respondido (se possível em duas
semanas), será recolhido por mim.
Cordiais saudações,

Marcela Coimbra.
Mestranda em Cognição e Linguagem da UENF.

QUESTIONÁRIO DESTINADO AOS TUTORES A DISTÂNCIA DAS DISCIPLINAS “PRÁTICAS EDUCATIVAS”
1ª. Parte: Caracterização do respondente:
1. Assinale a disciplina de “Práticas Educativas” da qual é tutor (a):
(
(
(
(

) Práticas Educativas I
) Práticas Educativas II
) Práticas Educativas III
) Práticas Educativas IV

2. Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

3. Ano de nascimento: _______________
4. Formação profissional: (curso de graduação e também de pós-graduação quando couber)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
5. Tempo de experiência como tutor a distância:
Desta disciplina: ______________________________________________________________________________________________
De outras disciplinas: _______________________________________________
Qual?______________________________________________

2ª. Parte: A experiência de feedback no fórum
Disciplina observada: __________________________________________________________________________________________
Tema do fórum: _______________________________________________________________________________________________
Período de realização do fórum: ___________________________________________________________________________________
Quantidade de alunos que participaram do fórum: _____________________________________________________________________

Na frente de cada frase assinale a resposta que
Muitíssimo
considerar mais adequada, de acordo com o fórum
observado.
1- Houve clareza acerca do objetivo da tarefa?
2- A discussão esteve focada no tema proposto?
3- O feedback dado teve em vista o objetivo a alcançar?
4- O feedback produzido no grupo possibilitou reflexão
sobre o próprio desempenho?
5- Foi solicitada ajuda aos colegas ou ao tutor?
6- Houve esclarecimento de dúvidas?
7- Houve aprendizagem de novas estratégias?
8- O erro foi utilizado como estratégia de aprendizagem?
9- O objetivo da tarefa foi alcançado?
10- Ocorreu direcionamento de ação para o futuro?
11- Houve clima cordial na discussão?
12- O grupo esteve motivado na realização da tarefa?
13- Houve oportunidade para todos participarem?

Muito

Moderadamente

Pouco

Não
ocorreu

Não se aplica
ao contexto
deste fórum

14- Descreva o tipo de feedback que predominou no fórum realizado:
(Observação: poderá assinalar mais de uma resposta se julgar conveniente)
(
(
(
(
(
(
(

) Direcionado a correção de erros.
) Direcionado ao processo de aprendizagem do aluno ou à forma como o aluno estava progredindo.
) Direcionado à sua reflexão sobre o modo como você conduz a aprendizagem do aluno.
) Direcionado a elogios ou à crítica à pessoa do aluno (a).
) Direcionado ao encaminhamento futuro da aprendizagem do aluno.
) Nenhuma das alternativas anteriores
) Outra direção. Especifique:

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
15- Qual a sua percepção sobre este fórum como oportunidade de aprendizagem para os alunos?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

16- Você teria outro comentário relevante a fazer relacionado à ocorrência dos fóruns observados?
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Apêndice 8: Percepção dos alunos por disciplina, quanto à contribuição dos colegas durante os fóruns para o seu melhor
autoconhecimento e aprendizagem.

Classificação das respostas dos
estudantes em níveis de feedback

Tarefa

Processo

Autorregulação

Categorias de respostas sem
justificativa

Eu

Positivo

Regular

Deficiente

Não
responderam

Total de
participantes
por disciplina

Disciplina*

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

PE1

0

-

0

-

19

26,0

0

-

39

53,4

2

2,7

1

1,3

12

16,6

73

PE2

0

-

0

-

25

53,1

0

-

20

42,5

0

-

1

2,1

0

-

47

PE3

0

-

0

-

7

24,1

0

-

16

51,7

2

6,8

3

10,3

1

3,4

29

PE4
PE5

0
0

-

0
0

-

4
21

26,6
27,6

0
0

-

10
39

66,6
51,3

0
2

2,6

0
6

7,8

1
7

6,6
9,2

15
76

*PE (1-5) refere-se às disciplinas de Práticas Educativas (I, II, III, IV e V).
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Apêndice 9: Percepção dos alunos por disciplina quanto à contribuição do professor durante os fóruns para seu melhor
autoconhecimento e aprendizagem.

Classificação das respostas dos
estudantes em níveis de feedback

Tarefa

Processo

Autorregulação

Categorias de respostas sem
justificativa

Eu

Positivo

Regular

Deficiente

Não
responderam

Total de
participantes
por disciplina
F

Disciplina* F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

PE1

0

-

2

2,7

17

23,2

0

-

44

60,2

0

-

3

4,1

7

9,5

73

PE2

0

-

2

2,7

17

36,1

0

-

25

53,1

0

-

1

2,1

2

4,2

47

PE3

1

3,4

1

3,4

7

24,1

0

-

16

55,1

2

6,8

1

3,4

1

3,4

29

PE4
PE5

0
0

-

0
0

-

3
34

20,0
44,7

0
0

-

9
39

60
51,3

2
0

13,3
-

0
0

-

1
3

6,6
3,9

15
76

*PE (1-5) refere-se às disciplinas de Práticas Educativas (I, II, III, IV e V).
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Apêndice 10: Percepção dos alunos por disciplina relacionada à própria contribuição durante os fóruns para melhor
autoconhecimento e aprendizagem dos colegas.

Classificação das respostas dos
estudantes em níveis de feedback

Tarefa

Processo

Autorregulação

Categorias de respostas sem
justificativa

Eu

Positivo

Regular

Deficiente

Não
responderam

Total de
participantes
por disciplina
F

Disciplina*

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

PE1

2

2,7

0

-

19

26,02

0

-

31

42,4

10

13,6

2

2,7

9

12,3

73

PE2

0

-

0

-

19

40,4

0

-

24

51,0

2

4,2

0

-

2

4,2

47

PE3

0

-

0

-

11

37,93

0

-

15

51,7

2

6,8

0

-

1

3,4

29

PE4

0

-

0

-

4

26,6

0

-

10

66,6

0

-

0

-

1

6,6

15

PE5

1

1,3

0

-

20

26,3

0

-

43

56,5

5

6,5

3

3,9

4

5,2

76
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