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RESUMO

O desempenho de alunos de escolas brasileiras na produção escrita (redação) tem sido
motivo de grande preocupação dos educadores. Prova disso são as notas nas
avaliações externas como as do Enem, por exemplo. Nesse sentido, levantou-se a
hipótese de que o feedback do professor de redação não tem sido eficiente no nível da
autorregulação, segundo estudos de Hattie e Timperley (2007) – fato que pode
contribuir para o desenvolvimento ineficaz das atividades de escrita dos alunos. Em
face de compreender esse cenário, buscou-se avaliar o nível de feedback dado pelo
professor em produção textual escrita dos alunos, complementando com as percepções
destes acerca do referido feedback em ambiente escolar. Com isso, objetivou-se
verificar se a prática cotidiana do professor faculta o aprimoramento dos alunos nesse
empenho. Fez-se um estudo descritivo de natureza quanti-qualitativo com a
participação de 130 estudantes do 3ª ano do Ensino Médio de 7 escolas públicas
estaduais (uma turma de cada uma delas) que oferecem essa modalidade de ensino,
num município do noroeste do estado Rio de Janeiro. Para a coleta de dados, os
instrumentos utilizados foram: a) roteiros de observação (in loco) da pesquisadora
durante aula do professor, num primeiro momento, observando o feedback oral no
processo da escrita e, depois, na entrega da redação; b) questionário com questões
abertas e fechadas para averiguar a percepção dos alunos acerca do feedback
recebido; c) redações dos alunos para análise do feedback escrito do professor. Os
instrumentos convergiam à elucidação da questão-problema, ou seja, a verificação para
qual nível do feedback confluía para a atuação dos professores segundo o modelo de
Hattie e Timperley e se, na percepção dos estudantes, o feedback que recebia
contribuía para o melhor desempenho. Daí se inferiu que os alunos reconhecem o
feedback como importante, independentemente de qual nível seja. Observou-se que o
feedback predominante nas turmas investigadas é do nível de tarefa (feedback
corretivo, centrado no desempenho no sentido de certo X errado, satisfatório X
insatisfatório). Concluiu-se afirmando sobre a necessidade de maior conscientização
dos professores para os níveis mais elevados de feedbacks e a carência do incentivo
ao feedback entre pares, uma necessidade de importância pela literatura especializada
e pouco observado neste estudo.
Palavras-chave: produção textual; avaliação formativa; níveis de feedback;
comportamento autorregulado.
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ABSTRACT
The performance of students of Brazilian schools in writing (writing) has been a cause
of great concern for educators. Proof of this are the notes in the external evaluations
like those of the Enem, for example. In this sense, it was hypothesized that feedback
from the writing teacher has not been effective at the level of self-regulation, according
to studies by Hattie and Timperley (2007) - a fact that may contribute to the ineffective
development of students' writing activities. In order to understand this scenario, we
sought to evaluate the level of feedback given by the teacher in written text production
of the students, complementing their perceptions about feedback in the school
environment. With this, the objective was to verify if the daily practice of the teacher
provides the improvement of the students in this effort. A descriptive quantitativequalitative study was carried out with the participation of 130 students from the 3rd year
of the High School of 7 state public schools (one class each) that offer this type of
education in a municipality in the northwest of Rio state of January. For the data
collection the instruments used were: a) Observation guides (in loco) of the researcher
during teacher's class, at first, observing the oral feedback in the process of writing and,
later, in the delivery of the essay; b) a questionnaire with open and closed questions to
ascertain the students' perception about the feedback received; c) student essays for
analysis of teacher's written feedback. The instruments converged on the elucidation of
the problem question, that is, the verification to which level of feedback converged the
performance of teachers according to the model of Hattie and Timperley and if, in the
students' perception, the feedback that it received contributed to the best performance.
From this it was inferred that students recognize feedback as important, regardless of
what level it is. It was observed that the predominant feedback in the classes
investigated is the task level (corrective feedback, centered on the performance in the
sense of right X wrong, satisfactory X unsatisfactory). It was concluded that teachers
need to be more aware of the higher levels of feedback and the lack of incentive to
feedback among peers, a need of importance in the literature and little observed in this
study.
Keywords: textual production; formative evaluation; feedback levels; self-regulated
behavior.

10

LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELAS
Figura 1 – Papel do professor e papel do aluno....................................................

23

Figura 2 – Avaliação formativa................................................................................

24

Quadro 1 – Propósito e níveis de feedback...................................................................36
Quadro 2 – Fases e dimensões da aprendizagem autorregulada................................43
Quadro 3 – Feedback escrito.................................................................................

46

Quadro 4 – Relação do número de alunos respondentes por escola.............................61
Quadro 5 – Instrumentos utilizados, seus objetivos e tratamento dos dados...............65
Tabela 1 – Percepções dos alunos do feedback recebido...........................................68
Tabela 2 – Categorias de respostas e justificativas apresentadas pelos alunos a
respeito do efeito do feedback do professor em suas aprendizagens..........................70
Tabela 3 – Frequência relacionada aos níveis de feedback..........................................73

11

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO..........................................................................................

12

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................................
2.1 A produção textual no contexto escolar.........................................
2.2 O processo de avaliação..................................................................
2.3 O feedback como parte integrante da avaliação............................
2.3.1 Concepções acerca do feedback de avaliação...........................
2.3.2 O feedback na perspectiva de Hattie e Timperley.....................
2.3.3 O feedback no nível de autorregulação.....................................
2.3.4 Feedback escrito e oral do professor na avaliação formativa de
textos escritos pelos alunos................................................................

18
18
22
25
27
33
40

3 ESTUDOS CORRELATOS.......................................................................

54

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS.............................................................
4.1 Natureza do estudo...........................................................................
4.2 Local do estudo.................................................................................
4.3 Sujeitos..............................................................................................
4.4 Recursos de observação..................................................................
4.5 Procedimento de coleta de dados...................................................
4.6 Tratamento dos dados......................................................................

60
60
60
60
62
63
64

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS........................................

66

6 CONCLUSÕES.........................................................................................

80

REFERÊNCIAS............................................................................................

83

APÊNDICES.................................................................................................

90

44

12

1 INTRODUÇÃO

Completados os doze anos de escolaridade da educação básica (9 numa
primeira etapa e 3 numa segunda), a grande maioria dos alunos de escola pública não
consegue desenvolver habilidades básicas para a produção de textos escritos –
problema que vem preocupando docentes e pais de alunos e que carece de tomada de
atitude imediata dos agentes educacionais. Prova disso são os desanimadores
resultados dos exames de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que
muito têm preocupado os docentes brasileiros sobre o ensino de produção textual
escrita em língua materna. Dos 5,8 milhões de participantes em 2015, 53 mil estudantes
zeraram a redação e apenas104 tiraram nota máxima: mil (PASSARINHO, 2016). Em
2016, dos 6,1 milhões que fizeram a prova do Enem, apenas 77 alunos (0,001% do
total) obtiveram a nota máxima em redação. Vê-se que a situação piorou, pois,
Das redações, 291.806 foram anuladas ou receberam nota zero. Das
redações anuladas, a maioria – mais de 46 mil – foi por fuga ao tema; o
segundo motivo mais frequente (13.276 casos) foi chamada pelo MEC
de “parte desconectada”, ou seja, a redação continha trechos não
ligados ao restante do texto ou da proposta. A cópia de textos presentes
na coletânea foi o terceiro principal motivo (mais de 8 mil casos) de
anulação, seguido de texto insuficiente (mais de 7 mil casos). Quase 5
mil redações foram anuladas por ferirem os direitos humanos (GUIA DO
ESTUDANTE, 2017).

O problema se agravou ainda no Enem prestado em 2017. Dos 4,72 milhões de
redações submetidas à correção, só 53 obtiveram nota mil e a 309.157 foi atribuída a nota
zero, quase sempre por fuga ao tema (EDUCAÇÃO, 2018, p. 12).
Verificou-se, também, insatisfação dos resultados nas avaliações de Produção
de Texto do Saerjinho (avaliação diagnóstica), aplicadas em 2015. Dos 81.323
estudantes do 3º ano do ensino médio regular das escolas públicas do Estado do Rio
de Janeiro, apenas 26% obtiveram média 5 (SAERJINHO, 2016). Tal situação remete
os envolvidos na educação a reflexões sobre a prática de ensino relativa à produção
textual em sala de aula.
Em face desse cenário, percebe-se o quão a linguagem (parte substantiva das
atividades da vida humana) tem sido mal trabalhada e/ou negligenciada no sistema
educacional brasileiro – circunstância que impele o repensar da prática pedagógica
direcionada à produção textual, sob uma perspectiva dialógica e interativa, de modo
que seu produto atente para o fato de que o texto implica interação, pois não é
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produzido para orbitar sobre o seu autor. Precisa chegar de forma inteligível aos
potenciais interlocutores.
Em outras palavras: embora ausente no momento da escritura, há sempre um
outro para o qual o texto se dirige e com o qual o autor necessita se preocupar para
dele receber resposta(s) ou, melhor dizendo, um feedback, cuja função é de suma
relevância nos diálogos cotidianos. Mas, como se pode entender esse feedback? De
origem

inglesa

“feed”

(=alimentação)

e

“back”

(=atrás;

retorno),

portanto

retroalimentação, realimentar, isto é, o vocábulo feedback fornece resposta a um
trabalho ou qualquer evento, por isso se faz presente nas mais distintas áreas
profissionais. No caso está contextualizado na Educação, no retorno do professor ao
desempenho do aluno. Este feedback constitui-se da informação dada pelo professor
após um comportamento, intervenção ou atitude dos estudantes sobre o desempenho
no esforço para atingir determinado objetivo (WIGGINS, 2012).
O dicionário The American Heritage apresenta várias acepções para o termo;
dentre elas, uma é de interesse deste estudo: “o retorno de informações sobre o
resultado de um processo ou atividade; uma resposta avaliativa (FEEDBACK, 2004).
Mais especificamente, em seu artigo The power of feedback (O poder do feedback),
John Hattie e Helen Timperley (estudiosos da Universidade de Auckland, na Nova
Zelândia) o conceituam como “informações fornecidas por um agente sobre aspectos
de uma performance ou entendimento”, ou melhor, é uma “consequência” do
desempenho (HATTIE; TIMPERLEY, 2007, p. 81).
A necessidade premente de se compreender o cenário evidenciado acerca do
desempenho de alunos na produção textual escrita (como evidenciam as notas obtidas
por eles em exames mencionados anteriormente, por exemplo) instiga que se
deslindem as percepções de discentes sobre o feedback realizado em sala de aula.
Conforme Hattie e Timperley (2007, p. 81), ainda que o feedback seja “uma das
influências na aprendizagem e no rendimento”, seu “impacto pode ser positivo ou
negativo”. Fundamentar-se, portanto, teoricamente na literatura especializada recente
de feedback, entendendo-lhe o significado e o poder de se atingir melhoria no processo
de ensino-aprendizagem de produção textual escrita, ouvir e observar os envolvidos
em sua prática cotidiana são papéis relevantes do pesquisador para entender os
resultados dos alunos nos referidos exames, e mesmo no dia a dia das escolas.
Reforça-se que este estudo tem como fio condutor duas abordagens teóricas
que se destacam: o modelo de feedback de Hattie e Timplerley e a teoria da
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autorregulação, que compreende o comportamento autorregulado como processo em
três etapas: o antes, o durante e o depois da execução da tarefa, tendo em vista o
alcance de um objetivo. Em se tratando do feedback, isso não foge à regra, isto é, ele
existe tendo em vista o melhor desempenho do aluno para o alcance de um
determinado objetivo ocorrendo também em diversos momentos. No caso do feedback
em produção de texto, espera-se que a forma do feedback dado pelo professor ao aluno
permita o seu melhor desempenho em atividade escrita. Por conseguinte, entende-se
o alcance desse objetivo como resultado de um processo.
Assim, este estudo se propõe a observar a ocorrência desse processo em
diversos momentos (antes, durante e depois) tendo em vista o objetivo final do melhor
desempenho do aluno. Portanto, as questões levantadas aqui seguem a linha de
raciocínio do feedback do professor ao aluno como sequência de etapas, como se
evidencia nas questões levantadas a seguir, correspondentes às várias fases que
devem ocorrer em atividades de produção de texto: antes, durante e após a execução
da tarefa. Espera-se que o professor dê feedback oral de instrução ou de avaliação
(antes, durante e após a execução da tarefa) e feedback escrito (ao final da execução
da tarefa).
Precederam a questão-problema, propriamente dita, os questionamentos
abaixo, considerando o feedback do professor em produção de texto como um processo
que implica tanto oralidade quanto escrita:
1 O feedback oral do professor relacionado à produção de texto do aluno tem
acontecido de forma cíclica como preconiza a autorregulação da aprendizagem
(ocorrido antes, durante e após a realização da tarefa)? Caso isso se confirme,
como se caracteriza esse feedback (tipo de orientação antes, durante e após a
execução da tarefa; a forma de interação entre o professor e o aluno; a aceitação
do feedback pelo aluno; a utilização do erro como estratégia de aprendizagem;
o incentivo à participação ativa dos alunos)?
2 O feedback escrito do professor, em produção de textos dos alunos, converge
predominantemente para qual nível de feedback da aprendizagem, conforme
apresenta o modelo de feedback de Hattie (nível da tarefa, nível do processo,
nível da autorregulação, nível do eu)?
3 O feedback do professor ao aluno, independentemente de ser oral ou escrito,
tem incentivado a adoção de comportamentos inerentes ao comportamento
autorregulado (incentivo à autorreflexão; utilização do erro como estratégia;
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incentivo à mediação dos colegas na aprendizagem; busca de estratégias
adequadas; participação ativa do aluno no processo de aprendizagem)?
4 Independentemente do nível de feedback dado pelo professor ao aluno, na
percepção do aluno, esse feedback tem contribuído para a sua aprendizagem?
Essas indagações conduziram ao delineamento da seguinte questão-problema:
em que sentido a prática pelo feedback do docente em produção textual tem
possibilitado o desenvolvimento de habilidades em escrita na percepção dos alunos,
consoante o que preconiza a literatura especializada mais recente?
Contemplar o problema instaurado à luz de teóricos do texto, da interatividade e
da reescrita, por certo, propicia reflexões mais atualizadas sobre estratégias de
promoção do sucesso educativo, uma vez que a temática incide sobre um viés da
realidade da educação brasileira que carece de atenção especial – o que reitera a
justificativa desta pesquisa. Afinal, os desafios clamam por estratégias outras a serem
engendradas.
Das muitas reflexões sobre o problema em pauta, emergiram as seguintes
hipóteses:
i) O feedback do professor ao aluno não é oferecido no nível de autorregulação
da aprendizagem, ocorrendo predominantemente no nível de tarefa, conforme
preconiza o modelo de Hattie e Timperley (2007).
ii) Independentemente do nível de feedback dado pelo professor, a percepção
do aluno é de que o feedback contribui para a sua aprendizagem.
Assim, esta pesquisa tem por objetivo verificar se a prática pedagógica docente
oportuniza o aprimoramento das habilidades escritas dos alunos através do feedback
nas redações, consoante o que preconiza a literatura mais recente. Nesse sentido, este
estudo faz uma investigação no cotidiano da prática da produção textual de alunos do
Ensino Médio para averiguar se ele tem se pautado por um processo interativo apoiado
em feedback recebido em sala de aula e na constante escritura e reescritura do texto
como processo interativo.
Toma-se, aqui, feedback como informações fornecidas por um agente (neste
caso, o professor de produção textual) sobre aspectos de desempenho do estudante
na elaboração de seu texto. Mas o feedback pode ser realizado de maneiras
diversificadas. Pode ser meramente corretivo ou pode vir acompanhado de comentário
correcional, contendo novas instruções pertinentes ao processo de aprendizagem
necessárias ao preenchimento de lacunas entre o que se entende e que está destinado
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a ser entendido. Pode ser dirigido ao processo e à aprendizagem ou estímulo ao
comportamento autorregulado, ou pode se limitar a um elogio ou crítica sem maiores
esclarecimentos ou direcionamentos. E ele ainda pode se dar nas formas oral e escrita.
Lê-se em Machado:
Quer o feedback oral quer o escrito têm comparativamente vantagens e
desvantagens. O feedback oral tem a vantagem de poder ser bastante
eficaz, porque pode ser fornecido exatamente no momento em que a
aprendizagem está a decorrer e permite manter uma conversa
diretamente com o aluno, enquanto o professor observa e comenta o
trabalho que está a realizar. É contudo necessário que as questões
estimulem o pensamento dos alunos e que os levem a refletir sobre a
sua aprendizagem (Machado, 2014; Silva & Lopes, 2014). O feedback
escrito tem a vantagem de os alunos poderem consultar os comentários
feitos pelo professor em diferentes momentos e permite que este
averigue se os comentários estão a ser usados de forma correta e se
os alunos estão a melhorar as suas aprendizagens (Brookhart, 2008;
Silva & Lopes, 2014). A análise de trabalhos escritos realizados pelos
alunos presta-se mais ao feedback escrito (MACHADO apud SANTOS,
2016, p. 25).

Importante é que se atente para a percepção de contextualização do feedback
para que ele seja eficaz no seu efeito, isto é, resultar positivamente na performance do
estudante. Por isso, o papel do docente é fundamental no tocante à manutenção
vigilante de algum tipo de feedback a cada texto trabalhado.
Nessa linha de intelecção, este trabalho se desenvolveu. Para melhor conduzilo, foi necessário recorrer a um acervo bibliográfico considerável. Pesquisou-se em
teóricos:
i) do feedback – John Hattie (2003, 2009, 2013) e John Hattie e Helen Timperley
(2007); Dulce Martins e Carolina Carvalho (2016); Susan M. Brookhart (2008);
Valerie J. Shute (2007); C. A. MacArthur (2012);
ii) da avaliação na educação – Léa Depresbiteris (2005); Leonor Santos (2016);
Domingos Fernandes (2005); e, sobretudo, em Philippe Perrenoud (1999);
iii) do texto – Irandé Antunes (2007, 2009, 2010); Raquel Salek Fiad (2006),
Parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio (1997, 2000) e outros.
O corpo do trabalho, além desta Introdução, ficou assim estruturado: inicialmente
há uma fundamentação teórica que explica como funciona um feedback profícuo no
processo de aprendizagem, o que demonstra a imprescindibilidade da formação
continuada do docente nesse empenho. Discute-se aí a questão da produção textual,
como uma uma atividade dinâmica, criativa e resultante de autoria. Na sequência, vem
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o problema – parte em que se discrimina a questão-problema e as hipóteses. Em
seguida, estão os estudos correlatos e, logo após, está a metodologia, parte em que se
explica a sua natureza quali-quantitativa, o local da pesquisa de campo, os sujeitos
envolvidos, os recursos de observação utilizados, o procedimento de coleta de dados,
o tratamento. Posteriormente, vem a pesquisa de campo, a análise e a interpretação
dos resultados obtidos. O texto se encerra com as conclusões inferidas, resultantes de
todo o processo da pesquisa, seguidas das referências utilizadas e dos apêndices.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Inicialmente, discorre-se sobre o processo de produção textual escrita e, em
seguida, sobre a avaliação no ensino e o feedback como parte do processo de
avaliação.

2.1 A produção textual no contexto escolar

Por certo, uma das funções mais necessárias da escola é trabalhar a linguagem
– fenômeno que faz o mundo girar em interação, faz as coisas acontecerem. Essa
empreitada não ocorre, porém, quando o foco se atém a uma função classificatória, a
um aprofundamento em análises tanto morfológica quanto sintática, envolvendo uma
gama de nomenclaturas. Inútil trilhar por essa vereda. A estudiosa Irandé Antunes
advoga o ensino que privilegia a “língua-em-função”, “a serviço dos propósitos
interativos reais”, de modo que o texto seja o ponto de encontro entre dois sujeitos,
configurando-se numa espécie de feedback (ANTUNES, 2009, p. 35). Produzir texto,
portanto,

é

interagir,

instaurar

o

vínculo

entre

linguagem/mundo,

produtor

textual/potencial leitor.
Por isso, antes que o professor de língua materna entre em sala de aula para
conduzir os alunos para a produção textual escrita, ele precisa entender que “todo texto
é a expressão de algum propósito comunicativo” (ANTUNES, 2010, p. 30); é nele que
a língua “se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de forma, quer enquanto
discurso” (GERALDI, 1993, p. 135). De fato, “Há uma teia que envolve outros tantos
componentes na elaboração de um texto, como coerência, objetividade, conhecimento
do tema e de normas gramaticais (pontuação, por exemplo), dentre outros” (PONTESRIBEIRO, 2009, p. 17).
Portanto, escrever implica, antes de mais nada, clareza de expressão. A
obscuridade textual descaracteriza a intenção da mensagem e até bloqueia a
comunicação. Um texto não deve dar trabalho de decodificação ao leitor. Para ser claro,
é necessário ser objetivo, coerente, simples, não ser contraditório, fazer o possível para
evitar palavras desconhecidas, erudição desnecessária, ambiguidade, densa
subordinação de ideias, para não confundir o leitor. Afinal, escrever com clareza
demanda interação, conexão com o outro (leitor), ainda que nesta atividade este outro
não se faça presente no instante exato da escritura. Vista sob esse viés, a produção
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textual é uma prática de valorização do sujeito na sociedade, seu posicionamento e seu
agir no mundo, razão pela qual ela deve ser o “ponto de partida de todo o processo de
ensino-aprendizagem da língua [uma vez que] é no texto que a língua se revela em sua
totalidade” (GERALDI, 1993, p. 135).
Contrariamente à concepção de Geraldi (1993), os textos são produzidos na
escola para refletirem a internalização projetada pelo docente; são textos específicos
para a escola cujo leitor é invariavelmente o docente – atividade que compromete o
aluno como sujeito interativo de seu texto e este como ferramenta de intervenção social.
Fracassa o ensino, permanecem as dificuldades nesse empenho. O autor orienta que,
em vez de se manter a atividade de texto “para a escola”, que se experimente a
atividade do texto “na escola” por meio da qual o aluno expresse suas ideias sem
amarras de que está executando uma tarefa para agradar o professor e conseguir os
pontos para a nota desejada. Mas é no sentido da língua como atividade funcional
(“língua-em-função”), acontecendo em situações reais, que a escola facultará ao aluno
a produção textual escrita.
E assim tem-se o texto, historicamente constituído por tecido de fios (palavras,
frases, enunciados) que envolve produtor e leitor. Com efeito, o trabalho com o texto
em sala de aula precisa ter significado, sentido, para que se evite um trabalho alienado,
descaracterizando o que de fato é essa atividade: a “língua-em-função” de sujeitos
inseridos numa sociedade, a língua em uso, a serviço da interação interpessoal. Daí a
necessidade de práticas docentes eficazes para a formação de cidadãos
linguisticamente competentes e críticos. Inclusive, está no texto do PCN de Língua
Portuguesa a necessidade de o docente fundamentar sua prática no desenvolvimento
de competências dos alunos. Nele se lê: “O domínio da linguagem, como atividade
discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma
comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena participação social”
(PCN-LP, 1998, p. 20). Mais adiante, o documento explica:
Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa
criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência
discursiva. [...] Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito
ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para produzir diferentes
efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de
interlocução oral e escrita (PCN-LP, 1998, p. 83).
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Assim, “A palavra torna-se, então, ferramenta necessária para o estar-nomundo” (PONTES-RIBEIRO, 2009, p. 20) – palavra viva, a serviço de seu usuário e
pertinente ao modo de ser e viver, abrindo oportunidades para a liberdade e demais
universos. Tais motivos justificam uma educação empenhada para a formação de uma
sociedade democrática, proficiente linguisticamente de modo a assegurar a seus
sujeitos o exercício da cidadania. E o entrosamento entre língua e cidadania “implica a
relação direta entre escola e sociedade” (ANTUNES, 2009, p. 33). Daí a necessidade
de se trabalhar em sala de aula conteúdos contextualizados que abrem caminhos para
a interpretação e produção textual em que se pratica a diversidade de gêneros textuais,
um ensino pautado pela interação da língua visando à sua competência discursiva nos
ambientes intra- e extraescolar, como menciona Azeredo: “aprender uma língua, seja
materna, seja estrangeira, é aprender a relacionar-se com o outro a fim de compartilhar
com ele um universo de referências” (AZEREDO, 2007, p. 33). Nessa linha de
intelecção, Neves orienta:
É a língua em funcionamento que tem de ser objeto de análise em nível
pedagógico, já que a compartimentação da gramática como disciplina
desvinculada do uso da língua tem sido um dos grandes óbices à
própria legitimação da gramática como disciplina com lugar no ensino
da língua portuguesa (NEVES, 1999, p. 49).

Se o propósito é conhecer a língua e usufruí-la com proficiência em meio ao
convívio social em que conhecimentos são compartilhados, relações são estreitadas
mediante trocas de argumentos, aulas de língua devem ser aulas de texto. Entretanto,
em vez de abstração (lista de palavras, frases soltas, nomenclaturas), a língua é tida
como ferramenta de uso constante de significação dos fenômenos, das coisas e do
mundo, de textos em construção. Pautando-se pelo preceito da língua em função, o
que o professor deve considerar na avaliação de um texto? Primeiramente, deve-se
considerar que o processo de produção textual escrita não é restritivo ao conhecimento
apenas de seu léxico, o qual só tem razão de existir se aplicado em situações de
interlocução, como explica Pontes-Ribeiro:
[...] não se opera por palavras ou frases jogadas ao acaso; não sendo,
por conseguinte, o resultado de uma série de frases; ela ocorre via texto,
em condições efetivas de interação, o que significa que as pressões
discursivas interferem na enunciação, além dos componentes
linguísticos (lexicais, sintáticos e semânticos) (PONTES-RIBEIRO,
2009, p. 50).
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Nesse sentido, a avaliação/correção de um texto propicia ao professor um ponto
de partida para lançar uma boa proposta de texto/redação. Qualquer roteiro para esse
fim precisa de flexibilidade. É óbvio que os elementos de que se compõe o texto
precisam estar contextualizados. A estrutura é outro item de destaque, que deve estar
em consonância com o gênero proposto (crônica, conto, dissertação de vestibular, etc.).
Respeitar o estilo do aluno quando não coincide com o “gosto” do professor é um
quesito difícil de se seguir – problema que ocorre em todos os níveis de ensino, mas
que é preciso ser resolvido para avaliar o texto com o mínimo de subjetividade possível.
Por isso, é preciso, por um lado, valorizar qualidades como: “clareza, coerência,
precisão, concisão, objetividade, coesão, criatividade e eficácia”; por outro, advertir
indicando outras opções em casos de “emprego de gírias, provérbios ou ditos
populares, exceto em caso de citações e/ou exemplos para o texto. Se for estritamente
necessário seu uso, registre-os entre aspas ou em itálico (este último, no caso do
computador)”. Além disso, deve-se evitar “repetição de palavras, frases longas,
emprego de palavras desnecessárias, prolixidade”; “presença de elementos da língua
falada” (FREITAS, 2005, p. 80). Olga Freitas também assegura:
[...] não basta arremessar um punhado de palavras no papel nem,
tampouco, preocupar-se demasiadamente com as normas da língua, a
ponto de “engessar” o texto, tornando-o óbvio, repetitivo, sem graça. O
elemento mais importante de qualquer escrito é o leitor! Por isso, uma
das qualidades indispensáveis a uma boa produção de texto é a
criatividade. Um texto criativo, ainda que trate de tema rotineiro, capta
a atenção do leitor pelo estilo diferenciado. O escritor criativo evita
expressões muito desgastadas, iniciar e terminar textos sempre da
mesma forma, repetições desnecessárias; reinventa maneiras,
descobre novas alternativas para se transmitir uma mensagem
FREITAS, 2005, p. 31).

Confirma-se assim, mais uma vez, o quanto as práticas pedagógicas precisam
se afinar com um ensino pautado em língua viva, perpassando por sua riqueza de
variedades linguísticas manifestadas na diversidade de gêneros textuais, incluindo-se
os emergentes veiculados, em sua maioria, em rede virtual. Confirma-se, pois, a
necessidade de se trabalhar a verdadeira língua em uso, em sua concretude em busca
da humanização refletida na leitura crítica da realidade reproduzida nas práticas
textuais orais e escritas. Isso tudo é possível porque o homem é, em essência, um ser
de linguagem e a língua é ação, dinamismo de interação social, um meio pelo qual o
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humano constrói sua identidade. Isso posto, entende-se que, no âmbito escolar, o
professor de língua materna deveria centrar-se em “conteúdos, objetivos e práticas
pedagógicas que privilegiem a dimensão mais ampla e funcional da linguagem”
(ANTUNES, 2007, p. 146). Entretanto, conforme o exposto, há critérios que devem ser
observados, e pelos quais o professor pauta o seu fazer didático e a sua avaliação. Em
suma, vê-se que avaliar um texto é inserir-se em toda a complexidade da língua, da
cultura e do contexto. Aliás, avaliação pedagógica é um dos grandes desafios do ensino
sobre o qual tematiza a seção seguinte.

2.2 O processo de avaliação

Entendida arbitrariamente na educação, por muitos, como um exame para
“mensurar” conhecimentos em final de processo de aprendizagem, a avaliação deve
ser, acima de tudo, a oportunidade da prática de um ato educativo propício a
experiências justas, fomentadoras, e não repressoras, mediada incessantemente pelo
feedback e feedforward. Verdade é que a avaliação vem passando, através dos
séculos, desgastantes desafios, porém imprescindíveis, derivando desse embate
propostas

de

transformações

na

perspectiva

pedagógica,

que

permearam

intensamente a década de 60 do século XX. Segundo Depresbiteris, pesquisadora da
avaliação da aprendizagem, em 1970, no Brasil, são introduzidas as distintas
conotações de Scriven das funções da avaliação: i) formativa “consiste no fornecimento
de informações que serão utilizadas na melhoria do desempenho do aluno durante seu
processo de aprendizagem”; ii) somativa (chamada por muitos de classificatória)
“refere-se às informações no final desse processo” (DEPRESBITERIS, 2005, p. 54).
A partir de então a avaliação vem evoluindo e os estudiosos contemporâneos
vêm publicando seus textos com o fim de orientar os envolvidos no contexto educativo
a entender a sua finalidade (que é facultar ao aluno a aprendizagem) e aplicá-la
adequadamente. Entretanto, a escola nem sempre acompanha essa evolução; muitas
delas caminham a passos lentos, com pouca mudança, prevalecendo a hierarquia da
excelência. Nesse propósito, conforme Philippe Perrenoud, essa hierarquia rege a
dicotomia: “o êxito ou o fracasso escolares” – que são “realidades socialmente
construídas”. Assim, “por um lado, aqueles que são reprovados são relegados às
habilitações pré-profissionais ou entram no mercado de trabalho aos 15-16 anos; por
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outro, os que avançam no curso e se orientam para os estudos aprofundados”
(PERRENOUD, 1999, p. 13).
Em muitos países, e não apenas no Brasil, a avaliação somativa da
aprendizagem de alunos é uma imposição, que se constituiu uma cultura. Assim, o
verbo avaliar carrega em seu cerne um sentido forte de julgar. E de modo muito
sistemático/regular (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, anualmente)
ocorre esse julgamento, o qual faz o aluno estudar com o fim específico de ser julgado.
É como eles dizem: “estudar para a prova”, em vez de estudar para a sua performance.
O professor, por seu turno, “tem um papel de treinador ao serviço das aprendizagens
do aluno que alterna com um papel de juiz ou de árbitro, encarnando o princípio da
realidade, ou seja, as exigências do exame final” (PERRENOUD, 1999, p.188).
Perrenoud (1999, p. 16) advoga que a avaliação em vez de ser um fim em si
própria deve ser uma engrenagem no fazer didático que seleciona e orienta o
expediente escolar, controlando as atividades dos discentes e gerindo as
prossecuções. A complexidade de se realizar este modelo vai de encontro com a
avaliação instaurada no sistema escolar, que é quase sempre normativa, “engessada”.
O autor defende a avaliação formativa comparando-a a “uma ação terapêutica sob
medida”, por isso provas/testes escolares não têm muito sentido, principalmente porque
o professor, ao corrigi-los, vai direto ao erro para descontá-lo e atribuir nota/conceito,
classificar o aluno, sem serventia de identificação do nível de aprendizagem; diferente
da avaliação formativa em que ocorre uma ação apropriada, na medida, diferenciada,
reguladora da aprendizagem em meio à heterogeneidade da turma. Borges et al.
representam assim os papéis de docente/aluno no processo de ensino-aprendizagem:
Figura 1 – Papel do professor e papel do aluno

Aluno

Professor

➢ Detecta informações
acerca da
aprendizagem;
➢ Propõe soluções para
os obstáculos
(regulação do ensino)

➢ Detecta lacunas
aprendizagem;

na

➢ Autorregula o processo
de aquisição do
conhecimento

Ensino e Aprendizagem
Fonte: Borges et al., 2014, p. 326.
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Ocorre que uma avaliação formativa dá trabalho. Por meio dela o professor “dá
informações, identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e
atitudes dos alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica”
(PERRENOUD, 1999, p. 68). Em outras palavras: a avaliação formativa opera-se
mediante feedback (a avaliação somativa também, porém um feedback diferenciado da
formativa). Na esfera educacional, o feedback foi desenvolvido a partir de várias teorias
da aprendizagem. Conforme esclarecem Martins e Carvalho (2016), ele tem função
relevante na sala de aula. As autoras concebem o desenvolvimento da aprendizagem
quando ocorre a relação pedagógica entre professor/aluno, proporcionando chances
de identificação e participação, construção de significados e estabelecendo “fontes de
atuação para o desenvolvimento psicossocial e para a autorregulação da
aprendizagem” (Cf. MARTINS; CARVALHO, 2016, p. 138).
Lopes e Silva assim sintetizam a avaliação formativa:
Figura 2 – Avaliação formativa

Fonte: Lopes e Silva (2012, p. 14)

Dado o exposto, seria conveniente aos professores negligenciarem a avaliação
somativa? Seria ela um poço de desvantagens para o ensino-aprendizagem? Sendo
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parte inerente de uma cultura, torna-se, em tese, impossível a docentes que trabalham
num sistema público ou privado, que expede histórico escolar com o registro das notas
obtidas pelo aluno. Sendo assim, seria conveniente estabelecer uma inter-relação entre
os tipos de avaliação (somativa e formativa), enfraquecendo ou harmonizando essa
dicotomia? A pesquisadora portuguesa Leonor Santos crê que sim, por considerar a
avaliação como processo, como atividade de comunicação, e, portanto, inclui (não de
forma retilínea): decisão com fim definido, coleta de dados informativos para serem
interpretados e subsequente ação daí decorrente. Infere-se, portanto, a geração de um
julgamento com um fim definido. Dessa forma, o ponto diferencial destes tipos de
avaliação “é a função (ou funções) para a qual é pensada e executada”, isto é, seus
propósitos. Enquanto a formativa é usada para apoiar a aprendizagem e o ensino”, a
somativa se restringe a “registrar e reportar”. Portanto, não são as respostas ao
“Como?” e ao “Quando?” que são obrigatoriamente distintas para as caracterizar, mas
sim ao “Para quê?” (SANTOS, 2016, p. 639).
Nas palavras do especialista de educação científica Wynne Harlen, “A mesma
informação, recolhida do mesmo modo, chamar-se-á formativa se for usada para apoiar
a aprendizagem e o ensino; ou somativa se não for utilizada deste modo, mas apenas
para registar e reportar (apud SANTOS, 2016, p. 639-640). De qualquer modo, no
processo de avaliação se realiza um levantamento de dados acerca da conjunção de
conhecimentos do aluno, mas a formativa
[...] é deliberadamente organizada para proporcionar um feedback
inteligente e de elevada qualidade tendo em vista melhorar as
aprendizagens dos alunos; o feedback é determinante para ativar os
processos cognitivos e meta-cognitivos dos alunos, que, por sua vez,
regulam e controlam os processos de aprendizagem, assim como para
melhorar a sua motivação e autoestima [...] (FERNANDES, 2005, p.
356).

Concordando com Fernandes e ainda acrescentando que o feedback é uma
engrenagem de regulação, constata-se ser ele um mecanismo imprescindível na prática
educativa integrada à avaliação formativa.

2.3 O feedback como parte integrante da avaliação
Segundo Lenine (2016), o feedback “Surgiu com base no fato de utilizarmos algo
que foi gerado através de ações para corrigir ou reafirmar estas ações”. O feedback
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fornece resposta a um trabalho ou qualquer evento, por isso se faz presente nas mais
distintas áreas profissionais. Nesta dissertação, ele se contextualiza na Educação, mais
especificamente no processo de ensino-aprendizagem.
O educador e pesquisador norte-americano Grant Wiggins esclarece que o
feedback na prática educativa constitui-se da informação dada pelo professor após um
comportamento, intervenção ou atitude dos estudantes sobre o desempenho no esforço
para atingir determinado objetivo (WIGGINS, 2012). Nesse sentido, ele se configura
como “a busca de gerar aprendizado através dos erros e de manter bons
comportamentos por gerarem bons resultados”. Independentemente se a ação tenha
gerado resultados positivos ou negativos, o fornecimento de feedback é indispensável
(LENINE, 2016).
Vale lembrar que o termo feedback se inseriu no domínio do ensinoaprendizagem com o behaviorismo, mas como um expediente de reforço ou descarte
de resposta, concebendo-se o erro como fator negativo e, por isso mesmo, precisava
ser suprimido. Em contrapartida, os acertos eram reforçados, recebendo o feedback
positivo. Por tal linha de intelecção, o feedback, por não dispor de mecanismos para a
correção de erros, tinha função resumida no tocante à aprendizagem. Mais tarde
(décadas de 70 e 80 do século XX), com o cognitivismo, essa função se ampliou de
modo que o erro se tornou matriz de informações acerca dos processos cognitivos dos
alunos, processos esses componentes do processo de aprendizagem. Com essa nova
perspectiva, o feedback objetiva colaborar com o aluno no melhoramento de sua
performance a partir do conhecimento e compreensão de seus erros com vista a
encontrar dispositivos para corrigi-los (MASON; BRUNING, 2003).
Depreende-se, portanto, que há um poder do feedback que se verifica na
redução do distanciamento entre o lugar onde os alunos estão e o lugar aonde
pretendem chegar. O uso inteligente do feedback formativo na prática educativa tem o
potencial de transformação no modo como o aluno aprende, integração de fatores
cognitivos e motivacionais e criação de situações construtivas. Daí ser importante fazer
uso consciente do poder do feedback. Por exemplo, nas aulas de produção textual,
deve haver o procedimento que se afina com a literatura mais recente relacionado à
prática do feedback pelo professor antes, durante e após a execução da tarefa, o que
preconiza a teoria da autorregulação da aprendizagem e encontra suporte no modelo
de Hattie e Timpley (2007):
a) Antes da execução da tarefa:
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orientar os alunos sobre o que será observado na avaliação da redação pelo
professor.
b) Durante a execução da tarefa:
permitir aos alunos perguntas que facilitem a sua compreensão pela tarefa
incentivando seu monitoramento ou autorreflexão.
c) Após a execução da tarefa:
c.1) conduzir o feedback complementado do feedforward (sugerir o que poderia
ser feito ou ensinar estratégias para melhorar futuros desempenhos);
c.2) evitar comentários depreciativos sobre a tarefa realizada;
c.3) utilizar o erro como estratégia de aprendizagem;
c.4) incentivar a participação ativa do aluno ou o feedback entre pares, bem
como a aprendizagem recíproca de estratégia.

2.3.1Concepções acerca do feedback de avaliação

Neste tópico, o feedback é enfocado levando em conta o modo como uma gama
de autores o distinguem, o dimensionam.
Shute (2007) interpreta os estudos de Narciss e Huth, para o projeto de feedback
formativo assim: o desenvolvimento de feedback formativo eficaz precisa levar em
consideração o contexto instrucional, bem como características do aluno.
O fator instrucional ou contextual do feedback consiste de três elementos:
i) os objetivos particulares de instrução (por exemplo, metas ou normas de
aprendizagem relativas a algum currículo);
ii) as tarefas de aprendizagem (por exemplo, itens de conhecimento, operações
cognitivas e habilidades metacognitivas);
iii) erros e obstáculos (por exemplo, erros típicos, estratégias incorretas e fontes
de erros) (Cf. SHUTE, 2007, p. 26-27).
No tocante ao aluno, estão as informações concernentes àquele que está com
dificuldades em relação ao design do feedback, o que inclui:
i) aprendizagem de objetivos e metas;
ii) conhecimentos prévios, competências e habilidades (por exemplo, como o
conhecimento do conteúdo e domínio-independente, tais como habilidades
metacognitivas);
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iii) motivação acadêmica (por exemplo, a própria necessidade de realização
acadêmica, autoeficácia acadêmica e habilidades meta-motivacionais) (Cf.
SHUTE, 2007, p. 27).
Os autores Narciss e Huth apresentam ainda três fatores que interagem com o
feedback para afetar a aprendizagem:
i) o conteúdo do feedback;
ii) a função do feedback: cognitiva, metacognitiva e motivacional;
iii) a apresentação dos componentes de feedback (ou seja, tempo, cronograma
e possivelmente considerações adaptadas) (Cf. SHUTE, 2007, p. 26).
Narciss e Huth afirmam que a adaptação do conteúdo, função, tamanho e
apresentação do formato das mensagens do feedback devem ser conduzidas
considerando os objetivos instrucionais e características dos alunos para maximizar o
valor informativo do feedback (Cf. SHUTE, 2007, p. 26).
Para a estudiosa Susan M. Brookhart (2008), o feedback só é eficaz quando se
traduz em uma mensagem clara e positiva para os alunos. A autora alerta que, mesmo
com feedback bem intencionado, pode ser muito destrutivo se o aluno ler o comentário
de forma diversa da intenção do professor; por isso nem todos os estudos de feedback
mostram efeitos positivos, vai depender muito do modo de comunicação do professor
e de recepção do aluno (Cf. BROOKHART, 2008, p. 54).
Brookhart, analisando sua pesquisa e refletindo sobre a experiência como
consultora educacional, trabalhando com professores de escola primária e secundária
sobre questões de avaliação, depreendeu, particularmente, a diferença entre avaliação
formativa e classificatória; ela identificou o que torna o feedback poderoso, em termos
de como os professores proporcionam isso e o conteúdo que ele contém. A autora
aventa quais estratégias e campos de conteúdo de feedback convêm ao professor
utilizar, proporcionando a toda a turma uma aprendizagem eficaz e o pensamento
crítico, em especial no que tange ao âmbito da inferência. A autora registra o quão
necessário é o feedback do professor estar voltado à promoção sistemática do
pensamento crítico do aluno, inclusive no tocante à produção escrita – momento em
que o professor precisa primar por ser:
i) claro – os alunos precisam entender a informação dada;
ii) específico – informação precisa;
iii) pontual – referência ao dado a que se refere a informação;
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iv) atento

ao

“tom”

–

qualidade

expressiva,

encorajadora,

respeitosa,

responsável.
Desse modo, o feedback se torna uma prática que faz do aluno um agente ativo,
pensante e questionador da aprendizagem, envolvido nas atividades escolares, capaz
para desenvolver estratégias de autorregulação das diversas aprendizagens – ainda
que em níveis diferenciados nas várias dimensões (BROOKHART, 2008).
Há autores que caracterizam o feedback a partir de dimensões, tais como
cognitivas, motivacionais e afetivas. Mas não se quer com isso afirmar que as
características das estratégias e as categorias e descrições dos conteúdos devam ser
compreendidas como dimensões estanques, pois há nesses eventos um fenômeno de
comunicação interativa contextualizado na sala de aula em meio à heterogeneidade de
desempenho dos alunos. De modo resumido, eis as dimensões:
i) Cognitiva – São dimensões cognitivas as informações necessárias fornecidas
aos alunos para que compreendam onde se localizam na sua aprendizagem e o
que lhes compete fazer no sentido de ter melhores desempenhos
(BROOKHART, 2008). Trata-se de “informação fornecida por um agente (por
exemplo, professores, colegas, livro, pais, o próprio, experiência) sobre aspetos
do desempenho ou entendimento de outro agente” (HATTIE; TIMPERLEY, 2007,
p. 81).
ii) Motivacional – Segundo Brookhart (2008, p. 2), as dimensões motivacionais
“dizem respeito ao desenvolvimento, nos alunos”, da “sensação de que têm
controlo sobre sua própria aprendizagem”. Já para os autores Weinberg e Gould,
O feedback motivacional tenta facilitar o desempenho por aumentar a
confiança, inspirar maior esforço e gasto de energia e criar um humor
positivo. Exemplos incluem “continue assim”, “você consegue” e
“aguente firme”. Uma segunda forma de o feedback ser motivador é
quando ele serve como reforço valioso para o praticante, que, por sua
vez estimula sentimentos positivos e negativos (WEINBERG; GOULD,
2008, p. 150).
iii) Afetiva – Fonseca et al., ao comentarem sobre as dimensões afetivas,

alertam: “a informação transmitida pelo professor se centra no próprio aluno e
não no desempenho ou compreensão” (FONSECA et al.,2015, p. 172-173).
Pode ter resultados desejáveis ou não. A informação fornecida faculta ao aluno
autointerpretar-se e interpretar os outros e a escola.
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São várias as funções do feedback. De acordo com Black e William (1998),
existem duas funções principais: a diretiva e a facilitadora. A diretiva diz ao estudante
o que precisa ser corrigido ou revisto. Tal feedback tende a ser mais específico do que
a função facilitadora, a qual fornece comentários e sugestões de guia para ajudar os
estudantes em sua própria revisão e conceituação (Cf. SHUTE, 2007, p. 6). Nesse
sentido, o feedback eficaz fornece ao aluno dois tipos de informações: verificação e
elaboração. Kulhavy e Stock (1989) asseguram que a verificação é definida como o
mero julgamento de saber se uma resposta tem coerência com o que fora perguntado,
e a elaboração é o aspecto informativo da mensagem que fornece sugestões relevantes
para orientar o aluno por meio da resposta correta (Cf. SHUTE, 2007, p. 8).
A pesquisa de Shute (2007) incide sobre o feedback formativo (representado por
informações

dirigidas

ao

educando,

destinado

a

modificar

o

pensamento/

comportamento com a finalidade de melhorar a aprendizagem do aluno). Para ele, o
professor pode também receber feedback formativo e usá-lo como base para alterar a
prática pedagógica, mas o pesquisador dirige o foco de sua pesquisa ao aprendiz por
considerá-lo o principal destinatário do feedback formativo.
Shute apresenta conclusões de uma extensa revisão de literatura sobre
feedback para obter uma melhor compreensão das características, funções, interações
e links para aprendizagem. Ciente dessas conclusões, Shute as utiliza para criar um
conjunto de orientações relativas ao feedback formativo. Procura identificar as
características específicas da formação de feedback que são mais eficazes e eficientes
na promoção da aprendizagem. A autora restringe-se ao feedback de informações mais
específicas e oportunas (muitas vezes em tempo real) para o aluno sobre uma resposta
específica para um problema ou tarefa; leva em conta o nível de compreensão e a
capacidade do aluno. Sua revisão de literatura procura respostas para algumas
questões:
i) Quais são os tipos mais poderosos e eficientes de feedback formativo e sob
que condições estes diferentes tipos de feedback ajudam o aluno a revisar uma
habilidade ou melhorar a compreensão?
ii) Quais são os mecanismos pelos quais o feedback facilita a transformação de
habilidades rudimentares para a competência de um estado mais proficiente?
(SHUTE, 2007, p. 6).
As investigações de Shute (2007) distinguem o feedback como ferramenta
favorecedora da aprendizagem, desde que aplicado de modo correto – o que é um
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laborioso ofício. Ademais, é complicado, se não impossível, apontar que tipo de
feedback melhor atende à esfera de ensino-aprendizagem, ainda que a literatura
especializada apresente diversos tipos. No envolvimento com o ser humano, uma
receita pronta não é eficaz para todos os casos similares. Um grupo se difere de outros,
cada um é singular, principalmente quanto ao aspecto afetivo de recepção de feedback,
sem contar as peculiaridades dos níveis de conhecimento prévio de cada um e de
dificuldades de elaboração de tarefas propostas. Essas variáveis intervêm na escolha
do feedback mais eficaz (SHUTE, 2007).
Passos específicos para a formação de efetivo feedback formativo incluem
seleção e especificação de objetivos de aprendizagem (resultados de aprendizagem
concreta), identificação de tarefas de aprendizagem, correspondentes a resultados de
aprendizagem, e depois tarefas de condução cognitiva e análises de erro, especificação
de informações (ou seja, feedback formativo) que aborda erros ou obstáculos
sistemáticos específicos (Cf. SHUTE, 2007, p. 26-27).
Shute (2007) explica que uma das razões pelas quais os estudos que examinam
os efeitos desse tipo de feedback serem tão inconsistentes pode decorrer de diferenças
individuais entre os pré-requisitos motivacionais (por exemplo, motivação intrínseca,
crenças, competências metacognitivas e necessidade de desempenho acadêmico e
autoeficácia do docente).
Na verdade, entre os séculos XIX e XX, Vygotsky observara que o estudo da
psicologia tinha sido prejudicado pela separação do intelectual de aspectos
motivacionais e emocionais (ou afetivos) do pensamento – motivo pelo qual elaborar e
fornecer feedback formativo pode ajudar a atenuar esses aspectos do pensamento e
reforçar a aprendizagem. Isto parece ter apoio de um número crescente de
pesquisadores (por exemplo, Goleman, 1995; Mayer e Salovey, 1993, 1997; Picard et
al., 2004), os quais têm argumentado que perturbações emocionais podem interferir na
atividade mental (por exemplo, alunos ansiosos, com raiva ou alunos deprimidos que
não aprendem) (Cf. SHUTE, 2007, p. 33).
Assim, uma área intrigante de pesquisa futura é examinar sistematicamente a(s)
relação(ões) entre componentes afetivos no feedback e os resultados de desempenho.
E embora tenha havido incursões na área, Picard et al. entendem que a teoria cognitiva
para explicar e explorar o papel do afeto na aprendizagem está ainda em sua infância
(Cf. SHUTE, 2007, p. 34).
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Conforme Brookhart (2008), o bom feedback contém informações que o aluno
pode usar. Isso significa, em primeiro lugar, que o aluno deve ser capaz de ouvir e
entender. As informações não podem ir além da compreensão dele, e devem lhe ser
úteis, centradas no trabalho que está sendo desenvolvido para ajudá-lo no processo de
execução, isto é, devem funcionar como estratégias de autorregulação, motivando-o a
perceber que ele atingirá os resultados, os quais dependem de seu esforço e atenção.
Remetendo-se às pesquisas de Butler e Winne (1995), Brookhart sublinha que
o feedback externo (feedback do professor) e o feedback interno (do aluno que se
autoavalia), juntos, afetam conhecimentos e crenças dos alunos e os ajudam com a
autorregulação, como decidir sobre seus objetivos de aprendizagem próximos, a
elaboração de táticas e estratégias para alcançá-los, e produzir trabalho. Um ponto
importante assinalado é deixar claro que o feedback do professor não deve ser regulado
por ele mesmo como uma espécie de controlador. Os professores não podem “fazer”
os estudantes se concentrarem em aprender alguma coisa. (Cf. BROOKHART, 2008,
p. 02).
Em outras palavras: o feedback é atividade medular da avaliação formativa, mas
não assegura a aprendizagem se isenta de pertinente fomento aos desenvolvimentos
cognitivos e metacognitivos dos alunos – os quais se constituem no ponto fulcral do
processo de ensino-aprendizagem, por isso devem ser estimulados para que se
desenvolva a capacidade da autoavaliação e da autorregulação possibilitadas de seu
cabedal de conhecimentos. Portanto, explica Brookhart, que é tarefa do estudante
atribuir significado ao trabalho escolar, e não responder a estímulos. E isso requer uso
e controle dos próprios processos de pensamento, ou seja, autorregulação (Cf.
BROOKHART, 2008, p. 02).
Os estudos de Hattie (2003; 2009) salientam o poder do processo de feedback
como acompanhamento regular na realização da aprendizagem. Reitera-se: ele reduz
o distanciamento entre o lugar onde os alunos estão e o lugar aonde pretendem chegar.
Hattie também compartilha a ideia de que o uso inteligente do feedback formativo na
Educação tem o potencial de transformação no modo como o aluno aprende, de
integração de fatores cognitivos e motivacionais e de criação de situações construtivas.
Daí ser importante fazer uso consciente do poder do feedback.
O autor compilou 50.000 estudos e 800 meta-análises para concluir que o maior
resultado na aprendizagem do aluno, nos cenários de educação e formação, é o
feedback do professor: uma das variáveis “top 10”; “Portanto, o foco é ter um efeito
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poderoso na realização de tarefas, é este o momento de excelentes professores virem
à tona” (HATTIE, 2003, p. 4). Não obstante a contribuição dos autores mencionados, a
compreensão da efetividade do feedback na revisão de literatura, destaca-se o modelo
de Hattie e Timperley como direcionamento teórico desta dissertação.

2.3.2 O feedback na perspectiva de Hattie e Timperley

Inicialmente, antes da apresentação do modelo proposto pelos autores, são
explicitadas as suas perspectivas sobre o feedback. Hattie identificou em seus estudos
as cinco maiores dimensões de professores excelentes e especializados, assim
caracterizados:
• podem identificar representações essenciais do respectivo objeto;
• podem orientar a aprendizagem através de interações de sala de
aula;
• podem monitorar o aprendizado e fornecer feedback;
• podem atender aos atributos afetivos e
• podem influenciar resultados de estudante (HATTIE, 2003, p. 5).

Os estudos de Hattie (2009) têm como meta uma aprendizagem visível, um
marco da pesquisa educacional, cujas respostas se baseiam em evidências para a
pergunta: “O que funciona melhor para a realização dos alunos?”. O autor pesquisa
coletando, comparando e analisando muitos estudos já realizados (mais de 50.000,
cobrindo mais de 80 milhões de alunos) em educação, focados em escolas no mundo
anglófono, mas quase todos os aspectos da história subjacente devem ser transferíveis
para outros países como também os sistemas de ensino. Hattie verifica o efeito
quantitativo para comparar o impacto de muitas influências na realização dos alunos,
por exemplo: tamanho da turma, feriados, feedback e estratégias de aprendizagem. Ele
faz este questionamento:
i) o que é ruim? Retenção, férias de verão;
ii) o que não é mau nem bom? Ensino de equipe, aberto vs aulas tradicionais;
iii) o que ajuda um pouco? Tamanho da turma, lição de casa;
iv) o que ajuda um pouco mais? Cooperação na aprendizagem, instrução direta;
v) o que ajuda muito? Feedback, relacionamento entre aluno/professor.
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Para o autor, os melhores resultados de aprendizagem estão implicados no bom
ensino. Ele questiona, então: “como uma escola pode ter sucesso?”. Chega a estas
respostas:
i) em primeiro lugar, os professores são o aspecto central da aprendizagem bem
sucedida nas escolas;
ii) em segundo lugar, sugere que a reforma escolar deve centrar-se sobre o que
está acontecendo na sala de aula, e não em reformas estruturais (HATTIE,
2009).
Hattie (2013) distingue no feedback um poderoso instrumento interativo entre
professor/aluno, capaz de promover no ensino uma aprendizagem significativa.
Segundo Hattie (2003), um feedback construtivo possibilita os discentes a
entenderem o que é para fazer em seguida; por isso, o feedback do docente é uma
ferramenta efetiva sobre a aprendizagem dos discentes. Hattie (2009) considera o
feedback um recurso bastante eficaz, não só pelas informações que dele possam
emanar (dos docentes pelo desempenho dos discentes), mas pelo feedback dos
discentes ao docente, pelos erros por este cometidos, comportamento adotado,
desmotivação manifestada, hesitações reveladas.
Para o autor, o sucesso educativo está intimamente relacionado ao domínio do
docente. Porém, “Nem todos os docentes são eficazes, nem todos são especialistas,
nem todos produzem impactos significativos sobre os discentes” (HATTIE, 2009, p. 22).
Os longos anos de estudo do autor levaram-no a ratificar que o feedback utilizado na
interação entre docente e discente é fundamental no ensino, propiciando uma
aprendizagem verdadeiramente eficaz (HATTIE, 2013).
Em suas descobertas, Hattie mostra que o feedback deve ser construído num
ambiente de confiança entre professores e alunos. Ao falar sobre feedback, o autor faz
algumas observações importantes sobre o papel do erro na aprendizagem: feedback e
aprendizagem prosperam onde há erro ou desconhecimento, e não em ambientes onde
já se tem conhecimento e entendimento. Assim, diz ele, professores e líderes precisam
dar boas-vindas aos erros e mal-entendidos, a fim de promoverem aprendizagem nas
salas de aula. Estudantes parecem aprender mais facilmente no ambiente em que
podem obter e usar o feedback sem temer reações negativas de seus pares,
professores, líderes e pais (Cf. HATTIE, 2013, p. 01).
Hattie orienta os educadores (e aí ele se inclui) a ouvir mais. Ele argumenta que
professores e líderes tendem a acreditar que têm domínio do conhecimento e do que
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desejam transmitir. Mas, diz ele, é somente quando paramos de falar – quando nos
comprometemos a estar perto e ouvir atentamente – que a aprendizagem profunda
pode se instaurar. O autor alega que professores e líderes precisam ver a
aprendizagem através dos olhos das crianças e que a grande coisa é se colocar no
lugar delas. Hattie os encoraja a considerar essas ideias profundamente (como ele o
faz), explorando o modo de elas poderem ser aplicadas em sua própria prática de
liderança (Cf. HATTIE, 2013, p. 01).
O feedback só será eficaz quanto menor for a discrepância entre o efeito do
entendimento do aluno na tarefa e o que fora previamente pretendido desse
entendimento. Sobre a eficácia do feedback pedagógico, lê-se:
O feedback que os alunos dão aos professores ajuda a tornar a
aprendizagem visível. Por outras palavras, o feedback é o resultado de
um desempenho numa sala de aula, e não são apenas os alunos que
apresentam performances. Por outro lado, a dimensão afetiva do
feedback também é muito importante, na medida em que parece ter um
papel na construção da identidade do aluno, no fornecimento de
informações que permite aos alunos criar interpretações sobre eles
mesmos, incluindo a identidade vocacional, sobre os outros e sobre a
escola (MARTINS, 2015, p. 94, apud MARTINS; CARVALHO, 2016, p.
139).

Hattie e Timperley (2007) elaboraram um modelo de feedback que será
apresentado e explicado no quadro a seguir, adaptado para esta dissertação, a partir
da leitura do texto deles. Antes, porém, esclarece-se que esse modelo sintetiza suas
concepções sobre níveis de feedback e as observações da pesquisa de campo desta
dissertação serão pautadas essencialmente neste modelo descrito a seguir. Observase aí uma nítida caracterização de alunos ativos nas interações com o ambiente, no
tocante às tarefas a serem realizadas.
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Quadro 1 – Propósito e níveis de feedback

Propósito do feedback:
Reduzir discrepâncias entre a compreensão/desempenho e o objetivo desejado.

A discrepância pode ser reduzida por:
Estudantes:
• Aumentar o esforço e o emprego de estratégias mais efetivas ou
• Abandonar, tonar mais obscuro, ou diminuir os objetivos.
Professores:
• Oferecer desafios apropriados e objetivos específicos.
• Assistir os estudantes a atingirem seus objetivos através de estratégias de
aprendizagem efetiva e feedback.

O feedback efetivo responde a três questões:
Para onde estou indo? (Objetivos a alcançar)
Como estou indo? (Progressos)
Para onde prosseguir? (Ações necessárias para melhorar)

Feedup
Feedback
Feedforward

Cada questão do feedback trabalha em quatro níveis:

Nível da tarefa:
Quão bem as
tarefas são
compreendidas/
executadas.

Nível do
processo:
O processo
necessário para
compreender e
executar as
tarefas.

Nível da
autorregulação:
Automonitoramento,
direção, e
regulação de
ações.

Nível do eu:
Avaliações
pessoais e afeto
(usualmente
positivas)
acerca do
aprendiz.

37

Explicando o modelo sintetizado no quadro anterior, percebe-se que o propósito
do feedback efetivo é reduzir discrepâncias entre a compreensão/desempenho e o
objetivo desejado. Hattie e Timperley (2007) consideram que essa discrepância pode
ser reduzida tanto por estudantes (aumentando o esforço e o emprego de estratégias
mais efetivas ou abandonando, tornando menos obscuro, ou diminuindo os objetivos),
quanto por professores (oferecendo desafios apropriados e objetivos específicos,
assistindo os estudantes a atingirem seus objetivos através de estratégias de
aprendizagem efetiva e feedback). Os autores, para explicarem como se chega à
eficácia da aprendizagem, aventam três perguntas e as respondem.
i) Primeira: Para onde estou indo ou quais são os meus objetivos? –
Fundamentando-se em Bandura (1997), Hattie (2009) e Hattie e Timperley
(2007) respondem que, se os objetivos são claros e o sujeito crê no sucesso que
pretende obter, o esforço na aprendizagem é reforçado. Mas a pergunta induz à
reflexão sobre muitas direções, inclusive sobre a possibilidade de autofeedback,
isto é, avaliação das estratégias segundo os objetivos a alcançar e a busca de
informações para tal empenho.
ii) Segunda: Como estou indo, ou qual o meu progresso em direção ao objetivo
pretendido? – os autores chegaram à conclusão de que a pergunta está
relacionada à informação acerca do desempenho da tarefa. Quando propicia
informação a respeito do progresso do aluno e/ou como avançar, o feedback é
efetivo. Nesse caso, é um incentivo mantê-lo centrado em busca da sua melhor
produção possível, pois assim o aluno percebe que é alvo de observação e que
os resultados satisfatórios não são ignorados, pelo contrário são constatados e
valorizados.
iii) Terceira: Qual a próxima etapa ou que atividades necessitam ser feitas para
que eu possa ter melhor progresso em direção ao objetivo pretendido? – a
resposta tem relação com a evolução do processo de aprendizagem ou ainda
com a manutenção de sua evolução (feedforward, cujas questões podem
impactar a aprendizagem). É uma etapa em que se dá mais informações, tarefas,
estratégias e expectativas concernentes às perspectivas de aprendizagem.
As respostas a essas questões se integram; não há como interpretá-las
linearmente dado o frágil divisor que as distingue. Elas otimizam entendimento,
motivação, engajamento, esforço, facilitando a aprendizagem. Enfim, há necessidade
de que o docente se volte tanto para o feedback (fornecimento de informações
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específicas) quanto para o feedforward (diálogo e sugestão ao aluno do que ele pode
melhorar nas futuras produções de modo a haver mais autorregulação, compreensão
mais profunda, resultando em impactos mais poderosos na aprendizagem) (Cf.
HATTIE; TIMPERLEY, 2007, p. 90).
Correspondentes a cada uma das perguntas acima elaboradas, os mesmos
autores apresentam quatro níveis de feedback de influência na eficácia da
aprendizagem. Reforça-se que esses níveis constituem essencialmente o referencial
teórico das observações desta dissertação, e estão voltados para os seguintes
pressupostos:
i) Feedback relacionado à execução da tarefa – Também denominado de
feedback corretivo, centrado no desempenho no sentido de certo X errado,
satisfatório X insatisfatório. É inútil (quando o aprendiz não tem conhecimento do
assunto); limitado (porque não viabiliza generalizações para outras tarefas); e
muito focado na tarefa (podendo impelir o aluno a canalizar o objetivo imediato
negligenciando estratégias de alcance ao objetivo proposto).
ii) Feedback relacionado ao processo de realização da tarefa – O foco está na
compreensão do processo, o qual está relacionado a estratégias de identificação
do erro, facultando o feedback do próprio aluno. É mais efetivo que o primeiro
nível por propiciar ao aprendiz melhor entendimento do seu processo de
aprendizagem e impelir a busca de estratégias e informações mais efetivas e
inovadoras. Com alunos mais fluentes, as pistas os levam a rejeitar hipóteses
erradas apontando-lhes outras direções.
iii) Feedback relacionado ao incentivo ao comportamento autorregulado do
aprendiz – Ao incentivar a habilidade de autorregulação, propicia a confiança
para engajamento em outras tarefas; envolve a interação entre compromisso,
controle e confiança; direciona a monitoração, a direção e a regulação de ações
rumo ao objetivo pretendido; leva à busca, aceitação e acomodação de
informações do feedback; desenvolve rotinas cognitivas idiossincráticas para
criar feedback interno e autoavaliação. A autoavaliação é o monitoramento/
controle ou intervenção metacognitivo(a) no tocante à avaliação/regulação do
estágio atual de determinada atividade cognitiva particular, podendo decidir se
deve continuá-la ou redirecioná-la. Conforme Beber, Silva e Bonfiglio (2014, p.
147), é vantajoso o feedback interno, pois ele “proporciona um movimento de
mudança, permitindo ao sujeito agir sobre as sensações para modificar o seu
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comportamento”. A autoavaliação pode se direcionar a um julgamento formal
(revisão e avaliação de atividades, do estágio do conhecimento e das estratégias
cognitivas) e/ou à autoadministração (monitoramento do comportamento por
planejamento, correção de erros e utilização de estratégias). O feedback que
resulta de tais reflexões é fundamental na aprendizagem do aluno para um
trabalho autorregulado sistemático.
iv) Feedback relacionado ao eu do interlocutor – Dirigido ao aspecto pessoal, ao
fator afetivo. Está mais ligado ao engajamento do aprendiz do que a
conhecimentos. A preocupação é aumentar o esforço e o comprometimento na
compreensão das tarefas. O elogio pode atuar positiva ou negativamente. Há o
elogio direcionado à atenção da tarefa para o eu e o elogio direcionado ao
esforço, autorregulação, comprometimento, sentimento de autoeficácia e, neste
caso, pode impactar sobre a tarefa com melhores efeitos.
Para os autores, o feedback focado na autoestima e autoimagem tende à
produção de efeitos negativos no desempenho dos alunos; eles explicam que o
feedback faz parte do processo de ensino, portanto não tem efeito em um vácuo. Os
estudos dos autores atestam que os melhores efeitos de feedback ocorrem quando há
informações sobre uma tarefa e como fazê-la de forma mais eficaz. Quando se foca em
elogios, recompensas e punições, os efeitos se tornam menores, porque não contêm
informações sobre a aprendizagem. E os efeitos são ainda piores quando se comparam
os alunos que não conseguiram evoluir com os que obtiveram sucesso; não há nesse
comportamento nenhuma retroalimentação de promoção da aprendizagem de forma
eficaz (HATTIE; TIMPERLEY, 2007).
Sintetizando: pelo fato de facultarem o domínio da tarefa e o melhor
processamento da informação, os níveis de feedback mais efetivos são os relacionados
ao processo de realização da tarefa e ao comportamento autorregulado do aprendiz
(HATTIE: TIMPERLEY, 2007). O último é considerado ainda mais eficaz do que o
primeiro.
Hattie e Timperley (2007) ainda reforçam a influência capital do feedback dado
por um agente além do professor (pai, colega, livro, experiência própria) na
aprendizagem, desempenho e compreensão do homem, não necessariamente no
âmbito escolar; por isso, seus efeitos se evidenciam tanto na dimensão cognitiva quanto
na afetiva e motivacional.
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2.3.3 O feedback no nível de autorregulação

Conforme exposto, Hattie considera que o feedback mais eficaz é aquele que
estimula o comportamento autorregulado do aluno. Para uma melhor compreensão,
sobre nível de feedback seguem análises de conceitos relacionados ao comportamento
autorregulado.
Teóricos da autorregulação (Pintrich [2010], Zimmerman [2000], dentre outros)
concebem que o comportamento autorregulado compreende três fases cíclicas: – i)
antecipação, ou de planejamento, e avaliação; ii) execução: monitoramento e controle;
iii) reação e reflexão final – e quatro dimensões (cognitiva/metacognitiva; motivacional;
comportamental; contextual). Nas três fases se processam as dimensões nos níveis
mencionados, cumprindo o ciclo da autorregulação.
As ações são delineadas mediante o planejamento de estratégias que se atrelam
ao objetivo a ser alcançado e que fora instaurado na primeira fase. É o momento de
análise de crenças motivacionais: autoeficácia, expectativas de resultados, metas de
realização e motivação intrínseca (ZIMMERMAN; CLEARY, 2006; ZIMMERMAN,
2000).
Cabe aos professores esclarecerem aos alunos, antes da realização das tarefas,
as justificativas de sua realização (ECCLES; WIGFIELD, 2002). A análise de tarefas e
as crenças motivacionais também são relevantes ao desempenho dos alunos. Crendose competente, o aluno se empenha mais nas tarefas e, por conseguinte, o êxito se
torna mais provável. A autoeficácia, segundo Bandura, é “a crença das pessoas em sua
capacidade de exercer determinado controle sobre o próprio funcionamento e sobre
eventos do ambiente”. Quanto mais sucesso o aluno tem na execução de tarefas, mais
ele se volta para a realização de novos desafios e mais se consolida a crença da
autoeficácia. O inverso também é verdadeiro: quanto mais fracasso na realização de
tarefas, menos o aluno se empenha na realização de outras, e menos crença há na sua
autoeficácia (BANDURA, 1997). Vale lembrar que tais crenças são influentes nas três
fases.
Na segunda fase, que se dá no decorrer da tarefa, monitoramento e controle são
as palavras-chave. É a etapa da prática do que se planejou e do uso das estratégias
escolhidas previamente; é o momento dos ajustes necessários para o bom
desempenho e do esforço para se alcançar sucesso indispensável ao alcance dos
objetivos traçados. Entram em cena monitoramentos diversos e controles: da atenção
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na realização eficiente da tarefa; do uso das estratégias do controle da emoção; do
ambiente físico de aprendizagem.
A prática rotineira das tarefas faculta o aluno a melhor se conhecer, perceber o
que lhe é mais ou menos dificultoso e, assim, se automonitorar, ainda que tal ato vá
sendo gradativamente menos intencional (ZIMMERMAN; PAULSEN, 1995). Nessa
fase, a volição – controladora de intenções e impulsionadora das ações – facilita a
concentração do aluno possibilitando sucesso nas tarefas (ZIMMERMAN; WEISTEIN,
1994). Daí sobressai o gerenciamento do foco de atenção imprescindível à
concentração nas atividades, evitando divagações a emperrarem o exercício em
processo (CORNO, 1994; WEINSTEIN; SCHULTE; PALMER, 1987).
Na terceira fase – já executada a tarefa –, vem o momento de verificação/
avaliação final do ocorrido, envolvendo análise dos resultados obtidos e reflexão sobre
o alcance ou não das metas pretendidas. Nessa etapa, faz-se um retrospecto do que
precisa mudar para a realização de tarefas vindouras. Trata-se de uma autoavaliação
que pode intervir na manutenção ou, contrariamente, no abandono das tarefas (LOPES
DA SILVA, 2004).
Avaliando suas próprias dificuldades e percebendo aprender com mais facilidade
um conteúdo que outro, o aluno está praticando a metacognição. Também todo
conhecimento prévio do aluno “acerca dos próprios processos e produtos cognitivos”
está na abrangência da dimensão cognitiva/metacognitiva, assim como a consciência
do que sabe e do que não sabe sobre seu conhecimento, podendo, portanto,
supervisionar e regular seu aprendizado, escolher estratégias de progressão na
execução

de

atividades,

reconhecer

que

técnicas/procedimentos/estratégias

metacognitivos são eficazes para se atingir as metas delineadas e atestar o nível de
progresso conseguido (FLAVELL (1987). É no desenvolvimento da dimensão cognitiva/
metacognitiva que o aluno se conscientiza de seus avanços e limitações, de suas
carências a impedirem o bom desempenho de certas tarefas e de quais estratégias o
possibilitarão atingir os objetivos traçados.
No processo de aprendizagem que prima pela autorregulação, é imprescindível
a dimensão motivacional, pois é o aluno que deve utilizar as estratégias; o professor
pode incentivá-lo. Em muitos casos, é a motivação que impele a concentração e a
persistência no empenho das atividades (SOUSA, 2004). Estando o aprendiz ciente de
sua competência para exercer suas atividades escolares, eleva sua crença de
autoeficácia para autorregular a própria aprendizagem, eliminando dificuldades e
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impelindo-o à realização de outras atividades mais desafiadoras, percebendo nelas
significados e importância. A motivação é a base para a ação permanente (antes,
durante e após a realização da tarefa). O feedback faculta ao aluno reforço, incentivo à
ação; é o momento de avaliação de seu desempenho oportunizando reajustes
convenientes à reestruturação de estratégias e trajetórias num processo cíclico de
autorregulação (ZIMMMERMAN, 2000; ZIMMERMAN; CLEARY, 2006). Nesse sentido,
o professor deve estar atento à motivação como dimensão relevante no ambiente
escolar.
A volição é fator preponderante na dimensão comportamental para a realização
de tarefas, pois é indispensável ao aluno na assimilação de modos de controlar
impulsos inconvenientes e concentrar-se no processo das tarefas, intencionalmente
(VEIGA SIMÃO, 2006). Por isso então o controle volitivo – que mantém íntima relação
com a atividade “aprender a aprender” – deve ser incentivado ao aluno pelo professor
e pelo meio onde vive (NEWMAN; HOLZMAN, 2002). Na dimensão comportamental,
como em relação às demais dimensões, destaca-se a necessidade de se desenvolver
a auto-observação regular/constante (SCHUNK, 1994).
A dimensão contextual é referente ao ambiente de aprendizagem, portanto
recebe influências de contextos físicos e sociais. Em se tratando de aluno
autorregulado, observa-se a sua competência de ordenação do próprio ambiente de
estudo (ZIMMERMAN, 2000) – o que significa dizer que a atmosfera adequada ao
estudo propicia melhor desempenho do aluno nas atividades que faz, mas às vezes o
que é adequado a um não o é a outro. Por isso, o aluno precisa descobrir o espaço
ideal para se processar a sua aprendizagem (CARITA et al., 1998), segundo suas
crenças e concepções.
Nesse propósito, a função do professor é significativa junto ao aluno, orientandoo para reconhecer que fatores o levam a concentrar-se com mais facilidade e mantê-lo
atento pelo tempo necessário e chegar à autorregulação – característica indispensável
à autonomia para os exercícios escolares. Isso tem mais probabilidade de ocorrência
em ambiente de socialização (interações e trocas), uma corregulação. Em tarefas de
casa, o aluno também precisa identificar o que fazer para tornar o ambiente doméstico
propício à execução de tarefas com sucesso. A regulação do ambiente físico é um
aprendizado contínuo, já que o espaço está em constante mudança.
Sintetizando o exposto, segue o quadro de Pintrich (2010). Observa-se que ele
enfatiza o contexto em cada fase e que concebe o aluno como ser ativo e interativo no
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ambiente escolar e na execução de atividades junto ao professor. Há bastante sintonia
de ideias com o quadro de Hattie. Cada fase apresentada aqui é acessível a progressos
vigentes e diversos, sempre otimizados por experiências antes vivenciadas, pelo
contexto onde elas se realizam e pelos ganhos que passam a atingir.
Quadro 2 –Fases e dimensões da aprendizagem autorregulada
Fases
1-Antecipação,
planejamento e
avaliação

Cognitiva/metacognitiva
Estabelecimento de objetivos
Ativação do conhecimento
prévio do conteúdo
Ativação do conhecimento
metacognitivo

Dimensões
Motivacional
Adoção do
objetivo préestabelecido
Julgamentos de
eficácia

Comportamental
Planejamento do
tempo e do esforço
Planejamento para
auto-observação de
comportamento

Contextual
Percepções do
contexto em
relação à
tarefa

Julgamento sobre
a facilidade ou
dificuldade da
tarefa

2- Execução:
• Monitoramento

Consciência metacognitiva e
monitoramento da cognição

• Controle

Seleção e adaptação de
estratégias cognitivas para
aprender, pensar

3- Reação e reflexão
final

Julgamentos cognitivos

Ativação do valor
da tarefa
Ativação do
interesse
Consciência e
monitoramento da
motivação e do
afeto

Seleção e
adaptação de
estratégias para
manejar a
motivação e o
afeto
Reações afetivas

Consciência e
monitoramento do
esforço, do uso do
tempo e da
necessidade de
ajuda
Auto-observação do
comportamento
Aumento ou
diminuição do
esforço

Monitoramento
(avaliação) da
tarefa e das
condições do
contexto

Persistência,
desistência

Alterar ou
deixar o
contexto

Atribuições
Atribuições

Comportamento de
busca de ajuda

Mudança na
tarefa ou
renegocia-ção

Avaliação da
tarefa

Mudança de escolha
Avaliação do
contexto
Fonte: Pintrich, 2010, p. 454.
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2.3.4 Feedback escrito e oral do professor na avaliação formativa de textos escritos
pelos alunos

Consoante autores como Hattie, Perrenoud e outros, há sintonia e/ou
convergência no conceito de autorregulação e no de avaliação formativa discorrida na
primeira parte deste relatório. São autores que compreendem as formas de avaliação
para diagnóstico e orientação do aluno como meio de o professor intervir com o fim de
nortear as reflexões dos alunos visando à construção da aprendizagem, envolvendo
tanto uma regulação interativa quanto uma regulação proativa – além da modalidade
de regulação retroativa, de enfoque positivista. Assim então, envolver alunos (individual
e coletivamente), professores, escola e
[...] prosseguir no sentido de uma avaliação formativa significa mudar a
escola, se não completamente, pelo menos o suficiente para que não
nos envolvamos ingenuamente na transformação das práticas de
avaliação sem nos preocuparmos com o que a torna possível ou o que
a limita (PERRENOUD, 1999, p. 174).

Lembra ainda Perrenoud:
Toda avaliação formativa parte de uma aposta muito otimista, a de que
o aluno quer aprender e tem vontade que o ajudem, por outras palavras,
a de que o aluno está disposto a revelar as suas dúvidas, as suas
lacunas e as suas dificuldades de compreensão das tarefas.
(PERRENOUD, 1999, p. 180).

É importante que o professor jamais se esqueça de que a avaliação é
intencionalmente elaborada com o fim de gerar feedback inteligente, de boa qualidade
para propiciar bons resultados na aprendizagem dos alunos. Em relação à produção
textual (redação) do aluno, o feedback na avaliação formativa pode ocorrer de forma
escrita ou oral.
Surgido como um instrumento basilar de comunicação, o bom feedback escrito
que o professor fornece ao aluno tem função primordial na avaliação formativa, em
razão de possibilitar um desenvolvimento gradativo de reflexão indispensável às
produções discentes. Quanto à competência do aprendiz, o bom feedback lhe faculta o
discernimento dos dispositivos de que necessita para enfrentar as dificuldades e se
superar.
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Para Brookhart (2008), o uso do feedback é uma competência que precisa ser
ensinada aos alunos pelo professor para que eles autorregulem a aprendizagem. E
quanto ao feedback escrito e oral, a autora considera, especialmente, alguns preceitos,
como clareza, especificidade e tom.
i) Clareza – A clareza potencializa a condição de entendimento dos alunos
acerca da informação do feedback. Para tanto, é indispensável a utilização de
um vocabulário claro, simples, compatível com o nível dos alunos de modo a
lhes assegurar a compreensão do feedback do modo como o professor deseja
que eles o entendam.
ii) Especificidade – A especificidade torna o feedback eficaz porque orienta
melhor os alunos na percepção do que é para fazer. Sendo sempre produto de
atuação docente, a finalidade pedagógica do feedback “é fornecer informações
relacionadas com a tarefa ou processo de aprendizagem, a fim de melhorar o
desempenho numa tarefa específica e/ou o entendimento de um determinado
assunto” (SADLER, 1989).
iii) Tom – O tom diz respeito ao caráter expressivo do feedback. O tom afeta a
maneira como o feedback é ouvido, de modo a encorajar ou desencorajar os
alunos; é referente à consideração ao aluno como um sujeito agente e “é
sensível às relações de poder potencialmente desiguais na sala de aula e a
preocupações com a autoestima do aluno” (FONSECA et al., 2015).
É obvio que os docentes reconhecem que o feedback escrito faz parte de um
trabalho de uma avaliação formativa de qualidade; entretanto, esse empenho exige do
profissional uma boa formação e uma prática sobre como utilizar com eficácia esse
feedback. Nesse sentido, o quadro abaixo de Santos (2010), faz esclarecimentos
pertinentes que podem orientar o docente em tal empenho.
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Quadro 3 – Feedback escrito

Fonte: Santos (2010, p. 64).

Também, em seus estudos, os autores John Hattie e Helen Timperley ratificam
como o feedback pode ser usado para melhorar a aprendizagem em sala de aula e no
ensino (esclarecimentos aplicáveis nas aulas de redação). Explicam que, se combinado
com mais um comentário correcional, bem ajustado especificamente à tarefa ou ao
processo de aprendizagem, o feedback ultrapassa a função de apenas informar a
correção, preenchendo a lacuna entre o que se entende e o que está destinado a ser
entendido. Alertam, todavia, os autores que “o feedback pode ser tanto a informação
que leva a um processo, ou o entrave a esse processo”. Nesse sentido, explicam como
deve ser o feedback para ser eficaz: “claro, intencional, significativo e compatível com
o conhecimento prévio dos alunos”; as metas também devem ser específicas e claras
impulsionando tarefas, processos e autorregulação (Cf. HATTIE; TIMPERLEY, 2007,
p. 81; 82; 103).
MacArthur (2012) constatou em seus estudos descritivos que a maior parte do
feedback utilizado pelo professor no processo de produção textual escrita se caracteriza
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pela generalidade e superficialidade, e por isso de nada ajuda o aluno a revisar o próprio
texto de forma significativa, isto é, de modo que o encaminhe a uma adequada
reelaboração textual transcendente à linearidade superficial do texto. A revisão, para o
autor, é um processo complexo de problemas que requer consciência do escritor/aluno
sobre o seu leitor, requer a capacidade de ler criticamente o que escrevera e alterar o
necessário para o entendimento do outro (MACARTHUR, 2012).
MacArthur comenta que a revisão que se atém no nível da palavra se dá com
escritores inexperientes e é considerada menos efetiva do que a que revisa frases,
parágrafos, e todo o texto – o que, de fato, melhora a escrita global. Escritores mais
qualificados frequentemente geram mais conteúdo do que eles precisam e, então, no
processo de reescrita, eliminam ideias supérfluas. Em contraste, os menos qualificados
com a escrita frequentemente produzem textos pouco elaborados ou pouco detalhados
(MACARTHUR, 2012).
De fato, na área educacional brasileira, o que se tem feito, de modo recorrente
nas aulas de produção textual, é a mera reescrita do texto, que incide sobre
componentes da superfície textual (desvios da gramática normativa tradicional relativos
à fonologia, morfologia, léxico, sintaxe, ortografia), negligenciando-se (ou, quando
muito, colocando em segundo plano) elementos da estrutura profunda do texto,
importando-se sobremaneira com a “higienização” do texto, como apontam as
pesquisas de Jesus (2001) nessa área.
Incentivar a reescrita do texto significa “produção” de texto, pelas reflexões que
o aluno faz de seus próprios textos reelaborando-os; reescrita, então, não significa
meramente uma “faxina sobre o texto” com foco nos desvios da gramática normativa;
reescrita são “atividades de revisão”, sim, mas que “implicam não apenas no saber
linguístico e textual do aluno, a ampliação de seu repertório e recursos expressivos,
mas também o saber-fazer, a ampliação de seus conhecimentos de composição de
texto” (ARAÚJO, 2004, p. 96); “reescrita é uma atividade metaenunciativa que constitui
um retorno sobre o dizer” (FIAD; BARROS, 2003, p. 10); “reescrita de textos é muito
mais efetiva quando o professor age, junto aos alunos, ensinando-os a trabalhar sobre
seus textos escritos” (FIAD, 2006, p. 37), ou seja, é uma tarefa orientada pelo professor.
Araújo propõe que a reescrita deve começar “muito cedo, na aprendizagem da
linguagem escrita”, pelo professor “como escriba” da oralidade do aluno ou de um grupo
– momento que faz os alunos a aprenderem a produzir textos, “indo e vindo, revendo e
modificando” (ARAÚJO, 2004, p. 116). Trata-se, pois, de se dar o feedback em escrita
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de redação, possibilitando a participação ativa dos alunos, direcionando-os, inclusive,
para novas produções textuais escritas (feedforward), utilizando novas estratégias de
aprendizagem; ademais, oportunizando ao professor momentos para avaliar e
reformular a própria prática.
O texto, assim concebido, passa a ser considerado não apenas do
ponto de vista da escritura, mas do ponto de vista de sua leitura. O autor,
primeiro leitor de si mesmo, relê seu texto de um outro ponto de vista,
que coloca novas possibilidades de posicionamento diante dele. O
rascunho e o retorno ao já-escrito testemunham assim uma atividade
reflexiva constituída por um vai-e-vem entre escrita e leitura (ARAÚJO,
2004, p. 15).

Nesse mesmo viés de intelecção, Raquel Salek Fiad compreende que ensinar a
escrever, entre tantos empenhos, é ensinar a reescrever, a retornar ao texto, o que
significa muito mais do que corrigi-lo, por ser um trabalho de reflexão e reprodução de
linguagem. Para Fiad, “O sujeito que escreve é também o que comenta o que escreve,
critica o que escreve, mostrando uma multiplicação de papéis do escritor: o que
escreve, o que lê, que se comenta, que se autocensura, que reescreve” (Cf. FIAD, 2006,
p. 33). Reescrever é, portanto, um feedback.
Consultando uma gama de autores que realizaram pesquisas sobre a produção
textual escrita de alunos de toda a Educação Básica, com foco na intervenção do
professor, Gonçalves (2013) ratifica os argumentos de Jesus (2001). De fato, constatou
que a grande maioria dos professores se atém à correção exclusiva de questões
pontuais e mais explícitas (como as comentadas por Jesus [2001] em outra pesquisa
sobre o tema) –, intervenções microtextuais, quase nada eficazes para a elaboração
macroestrutural do texto (Cf. GONÇALVES, 2013, p. 22).
O feedback do professor não afeta igualmente todos os alunos, por isso o
professor deve se preocupar sempre em melhorar e explorar diferentes maneiras de
ensinar os alunos a usar também o próprio feedback para ter bons resultados. É
promissor o feedback gerado pela autorregulação e avaliação de pares. Ambos têm
seu momento e seus limites. Com a prática cotidiana eficiente, a autoavaliação
(feedback interno) se aprimora, e o feedback do professor (o externo) se torna cada vez
mais desnecessário, já que os conceitos vão se tornando gradativamente mais
familiares aos alunos, os quais passam a criar as próprias estratégias de aprendizagem
para a performance. O repertório do aluno (a partir de modelos fornecidos pelo
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professor) vai se ampliando e assim ele chega ao ponto de construir o seu
conhecimento (Cf. BROOKHART, 2008, p. 58).
Mais que a influência no desenvolvimento de conhecimento e da competência
de habilidades, o feedback provoca a motivação da aprendizagem (SHUTE, 2007). Por
isso mesmo ele é um expediente para o professor na construção de um ambiente
colaborativo do ensino, uma vez que transmite conhecimentos e o como se faz, de
modo individualizado (HYLAND; HYLAND 2006). Nesse processo, Beach e Friedrich
(2006) alertam que, para colaborar com a melhoria da produção textual escrita do aluno,
a primeira preocupação é responder às produções textuais deles. Fornecer, pois, este
feedback é uma forma eficaz de orientação para o aluno no que concerne à revisão de
seus textos e consequente reescrita deles – o que incita a reflexão sobre suas
inclinações e sobre alternativas outras que melhor se ajustam à própria expressão.
No intuito de melhorar a qualidade desse ensino, o “Programa Ensino Médio
Inovador”, elaborado em 2009 pelo Ministério de Educação, propõe, dentre muitas
ações, a “Oferta de aprendizagem significativa para jovens e adultos, reconhecimento
e priorização da interlocução com as culturas juvenis” (BRASIL, 2009, p. 5) – o que não
abre mão de um feedback formativo, eficiente na condução do aluno à compreensão
das conveniências retóricas peculiares à atividade de produção escrita proposta
(BEACH; FRIEDRICH, 2006).
Enfim, mudanças vêm ocorrendo nas práticas pedagógicas de feedback relativas
à escrita: o somativo (que avalia a escrita como um produto) vai perdendo espaço cada
vez mais para o formativo (que objetiva a otimização do processo de produção textual
escrita do aluno). A atuação do professor, neste caso, é orientar antes, durante e após
o processo de escrita, como na reescrita dos textos, por exemplo (HYLLAND;
HYLLAND, 2006). Afinal, o processo de avaliação é constante e “alimenta o processo
de ensino. Volta a ele. É signo. Atesta. Fala dos resultados. É ponto de referência para
projetar o caminho adiante” (ANTUNES, 2009, p. 221).
O texto do PCN-EM já advertira que a língua deve ser tratada como objeto de
conhecimento em diálogo, entendendo que o desenvolvimento da competência do
aluno está relacionado, principalmente, ao feedback do professor nos textos que
produz, orais ou escritos, ou seja, “do poder dizer/escrever, de ser alguém que merece
ser ouvido/lido” (PCN-EM 2000, p. 22). Por conseguinte, no feedback voltado à esfera
de ensino-aprendizagem, o professor é uma figura de destaque exponencial; é potente
influência para seus alunos no que toca à sua evolução pessoal, social e vocacional,
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relacionando-se, inclusive, com seus itinerários, principalmente os acadêmicos
(MARTINS; CARVALHO, 2016). De fato, a prática docente faz a diferença nesse trajeto,
seja positiva, seja negativamente, como atestam, por exemplo, as pesquisas de Hattie
e Timperley (2007, p. 81), que sobrelevam a influência do professor no processo de
ensino-aprendizagem.
Lê-se em Martins e Carvalho:
A figura do professor é, na maioria das vezes, relacionada com as
trajetórias e consequências académicas dos indivíduos, sendo os
professores reconhecidos com uma forte influência no desenvolvimento
pessoal, social e vocacional dos seus alunos (Martins & Carvalho,
2013a). Com efeito, a ação pedagógica do professor pode marcar a
diferença no desenvolvimento da aprendizagem, quer tatuando nos
indivíduos aprendentes a vontade, a curiosidade de aprender, quer
levando ao desinvestimento. Vários estudos (e.g., Hattie, 1992, 2007,
2009) evidenciam que o feedback do professor é uma das estratégias
mais poderosas que influenciam o ensino e a aprendizagem, podendo
o seu “impacto ser positivo ou negativo” (Hattie & Timperley, 2007, p.
81) (MARTINS: CARVALHO, 2016, p. 136).

Ao pesquisar sobre o feedback do docente em relação às produções escritas
dos discentes, MacArthur considera eficiente que aquele forneça feedback em
conversas/discussões com estes para lhes ampliar ideias e argumentos – momento em
que surgem oportunidades de se expressarem oralmente e terem o que reproduzir na
escrita. Para o autor, esse é um modo eficaz de o docente orientar os discentes,
procurar fazê-los entender e reconhecer o problema em discussão e manifestarem
sobre o tema, pois “talvez os fatores mais importantes a influenciarem a revisão sejam
os conhecimentos individuais acerca da escrita e do conteúdo, a compreensão do que
é revisar e o aperfeiçoamento geral da escrita” (MACARTHUR, 2012, p. 464).
Nesse semelhante modo de pensar, para Brookhart, alguns dos melhores
feedbacks resultam de conversas com o aluno ou perguntas ajudando-o a fornecer ele
mesmo o feedback. Por exemplo, ao invés de dizer ao aluno todas as coisas sobre o
trabalho dele, começar por perguntar, “O que você percebe sobre isso? Nada
surpreende você?” ou “Por que decidiu fazer isso assim?”. O melhor conteúdo para
feedback está na própria habilidade do professor. Saber escolher o que faz e o que diz
para um aluno terá, naturalmente, uma grande influência sobre como ele interpretará o
feedback. Novamente, o principal princípio é considerar a perspectiva do aluno
(BROOKHART, 2008, p. 54-55).

51

Trabalhar com textos é uma tarefa que, além de toda a preocupação com o
feedback e feedforward, o professor precisa saber que
A língua dispõe de recursos, mas a organização deles encontra no
social sua matéria-prima. Mesmas estruturas linguísticas assumem
significados diferentes, dependendo das intenções dos interlocutores.
Há uma “diversidade de vozes” em um mesmo texto (PCN-EM, 2000, p.
43).

Sem desconsiderar a função do feedback do professor como essencial no
trabalho de produção textual do aluno (feedback para baixo), na sala de aula é
conveniente que se exercite também o feedback para cima, isto é, aquele em que os
alunos fornecem dados úteis sobre procedimentos/explicações do docente visando a
refletir sua prática.
O feedforward precisa fazer parte das aulas de produção textual para levar o
aluno a visualizar transformações positivas em sua escritura. O feedforward não é
recebido como crítica pessoal, mas como sugestão de melhor executar a tarefa a ser
feita; é o pressuposto do sucesso. A sugestão de como melhorar (um vir a ser positivo)
funciona muito mais do que a indicação de erros do que já fora feito. Entretanto, o
feedforward não substitui o feedback. Ambos são importantes ferramentas na prática
educativa, conforme explica Ros Smith:
Enquanto o feedback focaliza o desempenho atual de um aluno, e pode
simplesmente justificar a nota atribuída, avançar antecipadamente para
futuras atribuições e oferecer orientações construtivas sobre como fazer
melhor, uma combinação de feedback e feedforward ajuda a garantir
que a avaliação tenha um impacto no desenvolvimento da
aprendizagem (SMITH, 2010).

Para Smith (2010), “o conceito de feedforward pode ser aplicado a períodos mais
longos de aprendizagem em que o desenvolvimento individual dos alunos é informado
através da alimentação de experiências de avaliação e temas de feedback de tarefas
passadas”. Importante também, segundo Saddler, é que os alunos sejam incentivados
a olhar para o seu trabalho (feedback) e considerá-lo como este poderia ter sido
melhorado e quais mudanças devem ser feitas na sua próxima avaliação (feedforward)
(SADDLE, 2010, p. 535).
É preciso fornecer aos alunos feedback detalhado sobre os pontos fortes e fracos
de seus trabalho, com sugestões de melhoria. Essa prática está se tornando comum
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em Educação. No entanto, para muitos alunos, o feedback parece ter pouco ou nenhum
impacto devido ao tempo considerável e esforço colocado em sua produção. Para que
os alunos possam aplicar feedback, eles precisam entender o significado das
declarações de feedback. Eles também precisam identificar, com quase certeza, os
aspectos particulares de seu trabalho que precisam de atenção. Para tanto, eles devem
possuir conhecimento crítico do que fora registrado pelo docente (SADDLE, 2010, p.
535).
Monteiro e Santos (2014) formularam uma ferramenta específica de análise de
feedback para produções escritas dos alunos (o que pode ser usado pelo professor nas
redações dos alunos), organizada em dimensões e categorias correspondentes,
conforme apresentado a seguir:
i) Foco – afere se o feedback é feito ao aluno, ao produto, ao processo ou à
autorregulação.
ii) Natureza – é a dimensão por meio da qual a verificação recai sobre a
formulação de juízos de valor; chama a atenção ou incentiva a reflexão.
iii) Tratamento do erro – examina se assinala e corrige; assinala, mas não
corrige; não assinala, mas estimula a correção ou incentiva a completar/
melhorar.
iv) Forma

sintática

–

ajuíza-se

pelas

categorias simbólica,

afirmativa,

interrogativa ou ainda concomitantemente afirmativa e interrogativa.
v) Dimensão – categoriza o feedback como curto, médio ou longo.
Esse dispositivo de análise é considerado eficaz na medida em que analisa o
uso do feedback escrito num cenário exclusivamente avaliativo. Ele converge para o
modelo de Hattie e Timperley (2007).
Enfim, na Educação, é encargo do feedback a transmissão de apreço pelo aluno,
pelo seu desempenho e pelo seu trabalho. O feedback o situa como agente ativo e
consciente da própria aprendizagem, impelindo-o a reflexões e questionamentos. Mas,
para tal diligência, o feedback, em vez de dirigido à própria pessoa, há de ser claro
(com linguagem acessível), significativo, intencional, contextualizado, integrado ao
processo de aprendizagem e direcionado à tarefa, ao processamento e à
autorregulação, a qual resulta de um feedback consistente, eficaz, contínuo,
empenhado com o trabalho dos alunos, com aconselhamento sobre melhorias, isto é,
com pistas para ações vindouras, e sem fazer juízos de valor.
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A linha de raciocínio do feedback, nesta dissertação, parte do professor ao aluno,
respeitando uma sequência de etapas correspondentes às fases de ocorrência da
atividade de produção de texto pelos alunos: antes, durante e após a execução da
tarefa. Para tanto, seguiu-se o modelo de Hattie e Timperley (2007), apresentado no
Quadro 1.
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3 ESTUDOS CORRELATOS
Feito um levantamento de pesquisas na educação brasileira que tratam do
feedback em âmbito nacional, descreve-se, resumidamente, o que se encontrou.
Fernanda Knecht (2011), em sua dissertação de mestrado, pesquisou a função
do feedback no aprendizado de uma segunda língua, utilizando-o como ferramenta
corretiva que docentes e discentes fornecem a partir de textos escritos em língua
inglesa. A investigação foi realizada em curso particular de idiomas, na PUC-RS, e
evidenciou que houve um desenvolvimento positivo nas produções textuais posteriores
de alunos que analisaram as correções de seus textos e os reescreveram; em
contrapartida, os que não utilizaram esse feedback não alcançaram o mesmo
rendimento. No decorrer do seu texto, Knecht deixa transparecer como é importante o
docente motivar e guiar seus alunos permanentemente – o que, aliás, promove a
autorregulação. Esta pesquisa, embora trabalhe com o feedback, difere desta
dissertação de mestrado, principalmente porque os textos desenvolvidos são de uma
segunda língua.
Na Universidade Federal de Viçosa, Bouzada (2014) realizou uma pesquisa com
alunos do Proeja objetivando averiguar até que ponto é eficaz o feedback escrito do
docente, como instrumento pedagógico, “contendo orientações escritas relativas a
aspectos discursivos, a aspectos textuais e a aspectos linguísticos do texto,
separadamente, [...] durante o processo de revisão e reescrita textual” dos alunos com
vista à “elevação da qualidade dos textos produzidos”. A autora verificou que “a revisão
e a reescrita exercem papel fundamental para o aprimoramento do texto e para
desenvolvimento da habilidade de escrita do aluno”, pois o feedback escrito do
professor foi um expediente significativo, embora não para todos os alunos.
(BOUZADA, 2014, p. vi). Este trabalho aproxima-se bem mais da dissertação em
apreço.
Flores (2009) publicou artigo relatando pesquisas “sobre o conceito e uso de
feedback na avaliação da aprendizagem, bem como de observações diretas nas salas
virtuais dos cursos a distância ofertados pela Unisul Virtual” – diferentemente desta
dissertação em que o feedback analisado foi em aulas presenciais. Flores observou
que o docente virtual pode aprimorar muito mais suas resoluções avaliativas
manifestando feedback positivo, mesmo em situação de atividades que não estejam
ainda prontas mas que o discente já lhe encaminhara como feedback corretivo. Flores
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considerou o tempo do feedback e as informações mais específicas fornecidas.
Concluiu advertindo que o feedback usado “no processo avaliativo deve estar
carregado de uma prática pedagógica que conduza o aluno a refletir sobre seus erros
e acertos, motivando-o para a construção e a reconstrução, num ciclo constante de
aprendizagem”.
Ainda na educação a distância, foi realizado um trabalho sobre o ensino do inglês
com o objetivo de demonstrar o quão é importante para otimizar o uso do recurso do
feedback no processo de ensino-aprendizagem, como ato de comunicação entre pares.
Seus autores – Fluminhan, Arana e Fluminhan –, objetivando facilitar ao professor a
utilização desse recurso “de comunicação, correção e motivação”, ao final do texto,
sugerem atividades de feedback, tais como:
a) forneça o feedback com a maior rapidez possível ou dentro do prazo
estipulado pela instituição de ensino;
b) sempre abra espaço para que os alunos possam questionar, fazer
sugestões e criticar tanto a ação pedagógica, como a avaliação
promovida pelo professor;
c) realize o feedback do tipo conferência sempre que possível;
d) procure diversificar as formas de fornecer o retorno aos alunos;
e) após prover o feedback aguarde um tempo suficiente para que o
aluno possa processar o que lhe foi dito, reformular sua resposta e
produzir um resultado mais coerente e acertado;
f) programe atividades (FLUMINHAN; ARANA; FLUMINHAN, 2013, p.
727).

No Brasil, grande parte dos trabalhos na alçada do processo de ensinoaprendizagem envolvendo essa ferramenta é voltada à educação a distância.
Observou-se por esta revisão que, atualmente, estudiosos do tema feedback
relacionado ao processo de ensino-aprendizagem, sobrelevaram os seguintes pontos:
i) Ênfase no papel do professor como mediador da aprendizagem e fator de
intervenção para a evolução motivacional (feedback intrínseco1) e evolução
instrutiva (feedback extrínseco2) de seus alunos;

1

Feedback intrínseco/inerente: informação recebida de si próprio durante ou após uma tarefa, de modo
mais ou menos direto, sem a ajuda de outras fontes (professores, por exemplo). Na realização das
tarefas, o aprendiz percebe os erros cometidos resultando daí uma prática deliberada ou uma
aprendizagem por tentativa e erro. Pela percepção, o aprendiz busca pelo procedimento ideal a ser
adotado com vista ao melhor resultado final possível.
2
Feedback extrínseco/aumentado: informação recebida de fonte externa (professores, por exemplo),
relativa aos aspectos essenciais à execução e/ou resultados da tarefa (motivação, reforço, informação).
Esses dois tipos de feedback se complementam, são quesitos básicos para o aprendizado e para
a performance.
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ii) Feedback como estratégia permanente no ensino: antes, durante e após
(feedforward);
iii) aprendizagem com vista à autorregulação: aluno em atividade permanente,
reflexivo e construtor de novos caminhos para o alcance do objetivo da tarefa;
iv) tempo do feedback levado em consideração: informação de procedimento
dada “in time” e informação mais específica dada mais adiante.
Percebeu-se que os estudos apresentados do trabalho pedagógico mediado
pelo feedback no Brasil, ora são relativos ao aprendizado de língua inglesa, ora (grande
maioria) são concernentes ao ensino a distância. Ainda assim, eles mantêm correlação
com a pesquisa desta dissertação por tomarem o feedback como estratégia pedagógica
visando à melhoria na aprendizagem do aluno. O trabalho de maior similitude é o de
Bouzada (2014). Porém, esta autora não verificou níveis de feedback, seu estudo se
concentrou na reescrita do texto para avaliar se o aluno, com esse procedimento,
melhorava seu desempenho na redação – o que difere desta investigação; além disso,
nesta optou-se por verificar o feedback como processo: antes, durante e depois da
realização das redações, nas aulas de produção textual. Assim observando:
i) antes da tarefa: se há orientação aos alunos sobre as considerações a serem
feitas pelo professor na avaliação da redação e como se caracteriza essa
orientação;
ii) durante a tarefa: se o professor aceita dos alunos questionamentos em
relação às dúvidas que têm sobre o que e como precisa ser feito;
iii) após a tarefa: se ocorre a condução do feedback com o feedforward (sugestão
das possibilidades estratégicas a fim de otimizar desempenhos vindouros); se o
professor abstém-se de críticas depreciativas sobre a tarefa realizada; se servese do erro como expediente de aprendizagem; se fomenta a participação ativa
do aprendiz ou o feedback entre pares, além da aprendizagem mútua de
estratégia.
Na esfera internacional são muitas as pesquisas realizadas sobre a temática do
feedback, cita-se, por exemplo, a de Ana Rita Santos da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro, que investiga o feedback escrito resultante da avaliação
formativa”, ou seja “uma estratégia de elevado impacto na melhoria da aprendizagem”.
Sua pesquisa envolve também a crença de autoeficácia dos alunos de 5º ano
(SANTOS, 2016, p. III), diferente desta dissertação que não abrangeu essa parte.
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Entretanto, a similaridade ocorre quando se volta à percepção dos alunos acerca da
importância do feedback.
Também de Portugal (Lisboa), a pesquisa de Patrícia Marques Avões é sobre o
feedback escrito (intencional e sistemático) fornecido pelo professor às produções dos
alunos na disciplina de Geografia – um estudo voltado à averiguação da eficácia do
feedback no envolvimento dos alunos na aula. Os resultados da pesquisa apontaram
essa eficácia (como no caso da dissertação em pauta) e revelou a relevância do “uso
de relatórios escritos onde se apelava à descrição de procedimentos, à justificação de
opções e ao espírito crítico, proporcionando momentos de reflexão, com implicações
no desenvolvimento de estratégias de autorregulação das aprendizagens dos alunos”
(AVÕES, 2015, p. i). A autora não verificou, em separado, os vários níveis de feedback,
conforme este trabalho em curso.
Como se vê, têm surgido investigações na esfera educacional apontando o quão
o feedback tem cooperado na aprendizagem desenvolvendo métodos e técnicas para
tornarem mais eficaz o sucesso escolar dos estudantes de modo a envolver todos eles
ativa e reflexivamente. Assim foi a pesquisa de mestrado de Vânia Raquel Coelho
Oliveira, cujo título é “O impacto do feedback na aprendizagem dos alunos (um estudo
com alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade)”, realizada numa escola em Vila Real
(Portugal), envolvendo

várias disciplinas (Português, Ciências da Natureza,

Matemática, História e Geografia de Portugal). Alguns dos objetivos foram: verificar até
que ponto o feedback recebido influencia na aprendizagem dos estudantes; e
investigar, na percepção dos alunos, qual o impacto do feedback na aprendizagem
quando ocorre entre aluno/aluno e entre professor/aluno (caso também abordado neste
trabalho que ora se desenvolve, envolvendo também questionário e dando tratamento
quali-quantitativo aos dados analisados: quali- para questões abertas e quanti- para
questões fechadas). A investigação possibilitou inferir que, ao se utilizar técnicas da
avaliação formativa (as quais facultam obtenção de feedback pelos alunos), houve uma
significativa melhoria em suas aprendizagens. Também o feedback entre pares
colaborou para o desenvolvimento de competências sociais (entreajuda, partilha de
ideias/recursos, respeito ao colega, aceleração da autonomia em situações de
aprendizagem) (OLIVEIRA, 2017).
Nos idos dos anos 80 (século XX), em Washington (EUA. Associação Americana
de Ensino Superior), os autores Arthur W. Chickering e Zelda F. Gamson apresentaram
a pesquisa “Sete princípios para boas práticas em educação de graduação”.
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Embasando-se em práticas de ensino-aprendizagem de nível superior, os autores
apontam o feedback como uma prática indispensável. Assim enumeram esses(as)
princípios/práticas: 1) encorar contatos entre estudantes e professores; 2) desenvolver
reciprocidade e co-desenvolvimento entre estudantes; 3) usar técnicas de
aprendizagem ativa; 4) fornecer feedback imediato; 5) enfatizar o tempo na tarefa; 6)
comunicar altas expectativas; 7) respeitar diversos talentos e maneiras de aprender.
Os pesquisadores sublinham em sua pesquisa a aprendizagem em grupos de cinco a
sete alunos como atividade regular durante a aula para resolver problemas
estabelecidos pelo professor; eles reforçam ainda a crítica de pares – quesitos também
apreciados nesta dissertação (CHICKERING; GAMSON, 1987).
Ainda na educação superior, David Nicol, na Universidade de Strathclyde
(Escócia), realiza uma pesquisa da qual desvela que os estudantes de todo o mundo,
de um modo geral, estão insatisfeitos com o feedback que recebem em suas atribuições
– motivo que tem levado muitas instituições a se empenharem na resolução desse
problema. Grande parte do trabalho do autor centrou-se na melhoria da qualidade dos
comentários escritos. O autor argumenta haver muitas e diversas manifestações de
insatisfação com o feedback escrito, tanto de estudantes como de professores, são
todos sintomas de diálogo empobrecido, unidirecional. O feedback deve ser projetado
para se realizar mediante uma abordagem dialógica – ponto este convergente a esta
dissertação (NICOL, 2010).
O uso de feedback invade todas as dimensões da educação. Completamente
numa linha diferente da pesquisa em pauta, Julian C. Archer, por exemplo, estuda a
sua efetividade na educação profissional de saúde, como as informações sobre o
desempenho anterior são usadas para promover o desenvolvimento positivo e
desejável. Isso pode ser desafiador, pois os educadores devem reconhecer as
necessidades psicossociais do destinatário para garantir que os comentários sejam
honestos e precisos. Os autores, porém, consideram que os modelos de feedback na
atualidade permanecem reducionistas e unidirecionais. Eles propõem um novo modelo
para a sua eficácia, com uma abordagem integrada que apoie uma cultura de feedback,
de modo que os profissionais da saúde intensifiquem suas reflexões e ações sobre o
destinatário para que este chegue ao auto-monitoramento informado por feedback
externo. Ao longo do tempo ocorrem as mudanças culturais necessárias. Portanto, as
oportunidades para fornecer feedback não devem ser perdidas, incluindo aquelas para
conferir feedback potencialmente poderoso de avaliações (ARCHER, 2010, p. 101).
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Ainda na seara da saúde vale mencionar o trabalho de J. M. Monica van de
Ridder et al. Eles consideram importante o feedback na educação clínica, pois para
esses autores a literatura de educação médica fornece uma definição de feedback não
consensual, a causa de tal inconsistência pode ser as diferentes representações
conceituais e o uso de diferentes recursos-chave. Assim o objetivo de seu estudo é
propor uma definição de feedback consensual, mas que não seja conceituado apenas
como informação. Nesse sentido, os autores concluem que feedback são informações
específicas sobre a comparação entre o desempenho observado de estagiários e um
desempenho padrão – isso dado com a intenção de melhorar o desempenho daqueles
(VAN DE RIDDER, 2008). Apesar de tematizar o feedback, o tratamento que se dá a
este é bem distinto do que ora se pesquisa.
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta parte do trabalho – precedente à análise e interpretação dos dados da
pesquisa – tem a função de esclarecer estes itens: natureza e local do estudo, sujeitos
da pesquisa, recursos de observação, procedimento de coleta de dados e tratamento
destes.

4.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo descritivo, quanti-qualitativo. Por um lado, é quantitativo
pela utilização de técnicas estatísticas na mensuração numérica, classificação e
análise; por outro lado, é qualitativo na verificação da “relação da realidade com o objeto
de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte do
pesquisador”, o que se torna intraduzível em números (DALFOVO; LANA; SILVEIRA,
2009, p. 6).
4.2 Local do estudo

A pesquisa foi realizada em sete colégios da rede pública estadual de ensino,
localizados em um município do interior do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Em
cada colégio observou-se uma turma de alunos do 3º ano do ensino médio. A pesquisa
abrangeu a totalidade das escolas da rede pública estadual que oferecem esse
segmento no referido município.

4.3 Sujeitos

A amostra de estudantes foi composta por sujeitos oriundos das classes média
e média baixa da sociedade. Participaram do estudo 130 alunos do 3º ano de escolas
públicas estaduais (74 do sexo masculino e 56 do sexo feminino) e seus respectivos
professores de produção textual (2 professores do sexo masculino e 5 do sexo
feminino). Conforme mencionado no item anterior, os alunos estavam distribuídos em
sete escolas, como também os professores. Observou-se em cada escola uma turma
do 3º ano. Nas instituições escolares em que havia mais de uma turma, fez-se escolha
aleatória de uma turma.
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O quadro seguinte apresenta o número de alunos observados em cada escola.
Quadro 4 – Relação do número de alunos respondentes por escola

Escolas
observadas
1
2
3
4
5
6
7
Total: 7

Quantidade de alunos que respondeu ao
questionário em cada turma das Escolas
11
19
21
21
18
19
21
130

A maioria dos estudantes nunca foi reprovada em Língua Portuguesa (96% do
grupo) e também a maioria considerou-se eficiente nessa disciplina (59% dos sujeitos).
Possivelmente essa percepção de bom desempenho decorra do fato de nunca terem
sido reprovados. Tais resultados surpreendem, considerando que as avaliações
externas a que têm sido submetidos comprovam o contrário – baixo desempenho em
Língua Portuguesa (resultados das provas Brasil, Saerjinho e Enem). Supõe-se que o
alto índice de não reprovação dos estudantes decorra dos critérios de avaliação
adotados pelos professores, isto é, os professores lhes têm oferecido várias
oportunidades para que não sejam reprovados ou para que obtenham média 5:
trabalhos em grupo, avaliação decorrente de pequenos eventos escolares e outras
formas conforme a criatividade do professor. Além disso, questiona-se se a forma de
feedback adotada pelo professor possibilita o avanço do conhecimento pelo aluno. Esta
é uma questão a que este estudo busca resposta.
Perguntando aos estudantes se eles gostavam de fazer redação, a maioria
respondeu que não (55% dos integrantes do grupo). Questiona-se se o não gostar de
produzir textos decorra de falta de base ou de conhecimento dos alunos, comprovada
pelo baixo desempenho nas avaliações externas. Em outras palavras, a avaliação da
escola não condiz com o resultado das avaliações externas. Em suma, percebem-se
contradições entre o alto índice de aprovação escolar e o baixo resultado em avaliações
externas, e supostamente o não gostar dos alunos em fazer redação seja consequência
de suas dificuldades em ler/escrever comprovadas através das avaliações externas.
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4.4 Recursos de observação
De forma a recolher dados para responder aos objetivos definidos, foram
utilizados quatro instrumentos: dois destinados à observação da pesquisadora
(Apêndices 1 e 2) e dois destinados aos alunos (Apêndice 3 e a redação).
Assim se discriminam esses instrumentos:
i) um relatório para observação em classe (elaborado para esse fim pela própria
pesquisadora), durante o processo de aplicação da redação (Apêndice1);
ii) um relatório de observação em classe para o dia da entrega da redação
(Apêndice 2);
iii) um questionário para os alunos (Apêndice 3);
iv) uma redação (produzida pelos alunos e com o tema escolhido pelos
professores; por conseguinte, não houve uniformidade dos temas nas turmas).
A escolha por esses quatro instrumentos teve por objetivo observar o fenômeno
sob diferentes perspectivas. Exemplificando:
i) os relatórios de observação utilizados pela pesquisadora contemplam o
procedimento de feedback oral do professor em relação aos textos produzidos
pelos alunos no decorrer de todo o processo (início, durante e fim de uma
atividade de produção de texto em cada instituição pesquisada). A utilização
destes relatórios (Apêndice 1 e 2) possibilitou também observar até que ponto
os alunos, diante do feedback escrito do professor em suas redações, participam
ativamente considerando as informações recebidas;
ii) a aplicação da redação ao aluno foi utilizada para que a pesquisadora
verificasse se nela ocorre o feedback escrito do professor e, em caso afirmativo,
em que nível se encontra de acordo com o modelo de Hattie e Timperley (2007).
O último recurso utilizado ocorreu após o recolhimento da redação – momento
em que os alunos foram solicitados a preencher um questionário em sala (Apêndice 3),
na presença da pesquisadora, de modo que não fossem influenciados pelo professor
em suas respostas. A opção pelo questionário visou verificar, por um lado, até que
ponto o feedback dado pelo professor gera impactos na produção de texto do aluno,
em sua própria percepção; por outro lado, se o aluno concebe esse feedback de forma
positiva.
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4.5 Procedimento de coleta de dados

Para obter resultados mais esclarecedores, houve dois momentos de
observação da pesquisadora em cada uma das salas de aula das sete escolas, o que
correspondeu a um total de 14 observações com duração de 1 hora e 40 minutos cada
uma delas.
A primeira observação da classe foi no momento de realização das redações
pelos alunos, em que a pesquisadora registrou por escrito no relatório de observação
(Apêndice 1) anotações da etapa:
i) precedente à escrita, tais como orientações voltadas a gênero textual,
legibilidade da escrita, modalidade e estrutura textuais, temática a ser
desenvolvida, possíveis erros a serem cometidos, dentre outras.
ii) durante o processo, atentando-se aí para o feedback oral do professor à turma
referente a ocasionais perguntas dos alunos, observando também se os alunos
reagiram

satisfatoriamente

aos

esclarecimentos

dados,

se

ocorreram

comentários por iniciativa do próprio professor ou por solicitação de aluno(s) e
quaisquer outras eventualidades que pudessem ocorrer.
O segundo encontro foi no momento de devolução da redação ao aluno com a
correção do professor –, o procedimento da pesquisadora foi registrar observações
pertinentes ao feedback oral do professor no relatório de observação (Apêndice 2).
Atentou-se pelo registro de quaisquer comentários (ou falta deles) dirigidos à turma ou
a um e outro aluno e se eles eram voltados a erros gramaticais/ortográficos, ao
feedforward (apontando solução e reflexão para tarefas posteriores), ao eu (elogio e/ou
depreciação), ao incentivo da turma tanto em busca de solução para o erro quanto à
participação interativa com os colegas.
Por fim, recolheu-se dos alunos a redação com a correção do professor para fins
de observação do feedback escrito deste em cada texto do aluno. Faz-se questão de
sublinhar aqui que este procedimento não se prestou à pesquisadora a exame de erros
dos alunos cometidos em suas redações. Sua função foi específica de examinar o tipo
de feedback escrito fornecido pelo professor: de tarefa, de processo, de autorregulação
e de eu.
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4.6 Tratamento dos dados

Nesta pesquisa, no que concerne às questões abertas, optou-se pela análise de
conteúdo, por considerá-la o procedimento mais adequado. Chizzotti afirma que “o
objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das
comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou
ocultas” (CHIZZOTTI, 2006, p. 98).
Complementando a abordagem qualitativa realizada pela análise de conteúdo, a
pesquisa também foi submetida ao tratamento quantitativo no que se refere à
quantificação das categorias derivadas da análise das respostas às questões abertas
e também no que se refere à quantificação das respostas às questões fechadas. Nesta
abordagem, os dados foram tabulados conforme o programa Microsoft Office Excel
2007 e transformados em distribuição de frequência e de porcentagem para análise.
Para avaliar o nível de feedback proposto por Hattie e Timperley (2007) nas
redações dos alunos, esta pesquisadora, após avaliá-las, submeteu-as a três juízes
para conferirem a validade da classificação. Os resultados, de fato, confirmaram a
classificação feita, conforme está exposto na parte 6 deste trabalho.
O quadro seguinte – elaborado especialmente para esta dissertação –sumariza
os recursos de observação utilizados, o objetivo da aplicação de tais instrumentos, bem
como o tratamento dado aos resultados da aplicação.
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Quadro 5 – Instrumentos utilizados, seus objetivos e tratamento dos dados

Instrumentos
utilizados na recolha
de dados
Relatório de
observação da
pesquisadora (1º dia,
durante o processo de
escrita da redação
pelos alunos)
Relatório de
observação da
pesquisadora (2º dia,
referente à entrega da
redação pelo professor)

Objetivos

Tratamento dos dados

- Averiguar os
procedimentos da
intervenção efetuada
durante o processo de
escrita da produção de
texto.
- Averiguar se há
feedback na entrega da
produção do textos e a
qualidade destes.

- Análise de conteúdo

Questionário sobre a
percepção dos alunos a
respeito da importância
do feedback recebido

- Averiguar a percepção
dos alunos sobre a
importância do
feedback.

- Cálculo da frequência
e percentagem das
respostas às questões
fechadas do
questionário com
recurso ao programa
Microsoft Office Excel
2007.
- Análise de conteúdo
para análise das
respostas às questões
abertas.

Redação realizada
pelos alunos

-Verificar para qual
nível converge o
feedback escrito do
professor, conforme
modelo de Hattie
(2007).

- Análise de conteúdo
aos registos efetuados.

-Análise de conteúdo
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Inicialmente, estão as constatações detectadas através da observação da
pesquisadora em classe referentes ao procedimento dos professores, obtidas durante
o processo de redação pelos alunos. Esta descrição focaliza procedimentos dos
professores antes, durante e após a realização das redações (primeiramente as
orientações que precederam a realização da tarefa).
Os relatórios de observação utilizados pela pesquisadora tiveram por objetivo
registrar como os professores das escolas analisadas na pesquisa dão feedback oral
no processo de escrita de redação (antes, durante e após a execução da tarefa) e o
nível de feedback de acordo com a teoria da autorregulação e com o modelo de
feedback de Hattie e Timperley (2007). Elas também serviram para comparar os dados
respondidos pelos alunos.
Em todas as turmas observadas houve orientação oral do professor e algumas
vezes escrita no quadro – orientações relacionadas ao tipo de redação (dissertação),
às partes que correspondem à redação ou sobre sua estrutura. Também foi observado
que alguns professores (em especial três) orientaram sobre os erros mais cometidos
pelos alunos. Os professores, em geral, permitiram aos alunos fazerem perguntas
diversas e as respondiam sem nenhum problema.
Durante a realização da tarefa, alguns alunos questionaram certos pontos cujas
dúvidas foram sanadas em sua maioria. O processo de escrita da produção das sete
escolas pesquisadas ocorreu de forma tranquila. Um ambiente favorável à
aprendizagem na sala de aula, positivo, propício à aprendizagem é relevante para que
se realize uma prática pedagógica de qualidade e para que o desempenho escolar da
turma seja um determinante (FERREIRA, 2007). Não houve em nenhum dos dois
momentos observados pela pesquisadora comentários depreciativos sobre as turmas
ou sobre algum aluno em especial. Em três escolas, em especial, foi observada a
utilização do erro como estratégia de aprendizado. A partir do momento em que o aluno
toma o erro, não como punição, mas como aquisição de conhecimentos, o ambiente da
sala de aula se torna profícuo à aprendizagem (LOPES; SILVA, 2010).
Embora o contato da pesquisadora tenha sido curto (dois dias de 01h40min cada
um), das sete escolas observadas, três delas se destacaram em dar feedback,
conforme a teoria que norteia esta pesquisa, isto é, além de apontar erros, o feedback
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eficaz fornece informações capazes de ajudar na tarefa subsequente. O feedback mais
observado foi em nível de tarefa. (BROOKHART, 2008; LOPES; SILVA, 2010).
O feedback em nível de processo apareceu em segundo lugar. Relativamente
esse feedback aponta para o modo como o aluno precisa realizar a tarefa e que
estratégias deve lançar mão a fim de concluir a tarefa mais eficazmente. Este feedback
favorece confiança na tarefa (HATTIE; GAN, 2011).
O feedback em nível de autorregulação apareceu em terceiro plano. Esse
feedback é eficaz a partir do momento em que o aluno passa a recusar hipóteses
erradas e incrementar estratégias eficientes que lhe facultam compreender informações
fornecidas no decorrer de uma tarefa (HATTIE; TIMPERLEY, 2007). Esse feedback,
dirigido à autorregulação, é bastante poderoso por levar os alunos a se tornarem mais
envolvidos com a tarefa. Nesse sentido, comprova-se a hipótese lançada no início desta
investigação: o feedback do professor ao aluno não é oferecido no nível de
autorregulação da aprendizagem, ocorrendo predominantemente no nível de tarefa,
conforme preconiza o modelo de Hattie e Timperley (2007).
O feedback em nível do eu quase não foi observado nesta pesquisa,
contrariando, pois, os estudos de Silva e Lopes (2014) quando leciona que, a despeito
das limitações, aplauso e/ou crítica são recursos mais utilizados de feedback pelos
professores.
O feedback oral (audiência individual ou em grupo e que pode ser eficaz, como
preconiza Fonseca et al, 2015, p. 177) foi mais observado do que o feedback escrito.
Este apresenta a vantagem de os alunos consultarem os comentários realizados pelo
professor quando precisarem, e averiguarem se os comentários são passíveis de ser
utilizados de modo correto (BROOKHART, 2008; SILVA; LOPES, 2014). Quando se
analisam trabalhos escritos dos alunos, tende-se à utilização do feedback escrito. Para
que possam ser plenamente eficazes, convém que os feedbacks oral e escrito sejam
viabilizados em quantidades compatíveis com o nível intelectual do aluno e no tempo
(timing) conveniente.
Infere-se das observações às aulas que, para os professores, feedback resumese a comentários orais e correções (feedback em nível de tarefa); para os alunos são
sugestões que os levam a melhorar o desempenho, ou seja, algo formativo. Observouse que a quantidade de feedback tende a ocorrer mais intensamente no fim do processo
ou quando os alunos expressam suas dúvidas; entretanto, conforme BlacK e Wiliam
(1998), ele precisa ser propiciado sempre que oportuno e necessário.
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Em seguida, apresentam-se os resultados e a análise dos dados obtidos através
da aplicação do questionário, que verificou a percepção dos alunos sobre a importância
do feedback escrito.
Tabela 1 – Percepções dos alunos do feedback recebido
Variáveis observadas
relacionadas/decorrentes do feedback
recebido
Forma do feedback

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

T.%

O professor assinala o erro sem comentário

0%

21%

14%

19%

0%

5%

0%

8%

O professor assinala erro com comentário

81,80% 32,00% 76%

38%

55%

68%

62%

59%

O professor só elogia desempenho

36,30% 0%

14%

9%

0%

21%

5%

12%

4%

0%

0%

0%

0%

1%

57%

61%

78%

68%

86%

72%

0%

9%

22%

32%

0%

9%

O professor só critica desempenho
0%
0%
O professor aponta formas de superar erros
90,90% 63%
cometidos
O professor solicita discussões com colegas sobre
0,90% 0%
erros/acertos
Melhora de desempenho
Sim

100%

74%

100% 95%

100% 100% 100% 96%

Não

0%

26%

0%

5%

0%

Sim

90,90% 58%

81%

71%

Não

0,10%

42%

19%

Não

54,50% 58%

Sim

0%

0%

4%

100% 58%

81%

77%

29%

0%

42%

19%

22%

62%

43%

28%

21%

76%

49%

45,50% 42%

38%

57%

72%

79%

24%

51%

Sim

100%

89%

100% 95%

100% 100% 90%

96%

Não

0%

11%

0%

5%

0%

0%

10%

4%

Leitura e reflexão sobre o feedback

Troca de experiência com colegas

Aprendizagem de estratégias

Melhora o relacionamento com o professor
Sim

36,40% 34%

24%

43%

78%

53%

19%

41%

Não

63,60% 63%

76%

57%

22%

47%

81%

59%

Antes da tarefa

81,80% 32%

52%

62%

72%

79%

71%

64%

Durante a tarefa

54,50% 38%

14%

43%

72%

74%

85%

54%

100%

76%

100% 94%

68%

86%

79%

Momento de ocorrência do feedback

Após a tarefa

26%

Analisando os dados da Tabela 1, referentes às percepções dos alunos sobre o
feedback recebido dos professores, constata-se que o procedimento mais frequente de
feedback do professor consiste em apontar formas de superar erros cometidos (72%),
o que subentende o ensino de procedimentos ou de estratégias, tendo em vista o
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melhor desempenho na aprendizagem. Esta informação é confirmada quando se
perguntou aos alunos se o feedback que recebem dos seus professores têm lhes
possibilitado novas estratégias para seu melhor desempenho, e 96% dos entrevistados
responderam que sim. À exceção da escola 3, em todas as demais turmas observadas
esta foi a forma de feedback predominante, não obstante tenha ocorrido variações de
respostas. De acordo com a literatura especializada, uma das formas de o professor
contribuir para o êxito dos aprendizes na sua aprendizagem é ensiná-los estratégias ou
procedimentos que lhes possibilitem o bom desempenho. De fato, a eficácia do
feedback se centra na tarefa, nos objetivos e nas características estratégicas para o
aluno utilizar e progredir na aprendizagem, consoante ensinamento de Brookhart
(2008) e de acordo com o que preconiza a teoria da autorregulação.
Sublinha-se que, dos 130 respondentes ao questionamento referente ao efeito
do feedback do professor em suas aprendizagens (cujos dados estão representados
na tabela seguinte), apenas 82 deles, isto é 63%, justificaram suas respostas. A partir
da análise de seus argumentos se descortinaram três categorias de respostas:
melhorar a aprendizagem; tomar consciência dos erros; e melhorar a organização das
ideias.
A Tabela 2, a seguir, apresenta as categorias mencionadas, com as devidas
justificativas.
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TABELA 2 – Categorias de respostas e justificativas apresentadas pelos alunos
a respeito do efeito do feedback do professor em suas aprendizagens
CATEGORIAS F*
%**
Depoimentos mais relevantes
Melhorar
a
aprendizagem

39

48,%

Tomar
consciência
dos erros

38

47%

Melhorar
a
organização
das ideias

5

5%

R-1 “minha forma de pensar e fazer redação melhorou muito, facilitando
a forma de escrever e organização de ideias”
R-2 “são comentários críticos deles que nos fazem aprender”
R-14 “nos ajuda a melhorar na escrita e no nosso desempenho”
R-22 “Me ajuda a ter menos erros de pontuação e me ensina a ter mais
estratégias para criar uma redação cheia de conteúdos”
R-33 “ajuda a melhorar a próxima redação através de uma escrita mais
clara, melhorar na forma de expressar minha opinião”
R-38 “Tem me ajudado a produzir minha redação melhor”
R-67 “Com o feedback eu posso aprimorar e adquirir mais experiências e
técnicas com relação à redação, assim podendo sempre melhorar meu
desempenho”
R-68 “A orientação dada pelo professor possibilita aos alunos novas
oportunidades de melhorar seu desempenho na redação”
R-5 “Possibilita ver o erro e não cometê-lo no futuro”
R-6 “Os erros frequentes que cometo sem notar o professor ajuda a
corrigi-los a fim de progredir”
R-8 “Porque assim, eu consigo ver onde estou errando para melhorar
cada vez mais”
R-12“Assim consigo aprimorar e aprender com meus erros”
R-20 “Vejo meus erros e busco melhorar”
R-47 “é com os erros que se aprende”
R-65 “os erros que o professor mapear é essencial para que eu possa
não cometer novamente”
R-3 “Facilita na organização de ideias”
R-4 “melhoro minha escrita e minhas ideias”
R-19 “ajuda a clarear as ideias e tirar dúvidas”
R-53 “Através de cada comentário, crio novas formas de trabalhar minhas
ideias, de colocá-las em posições diferentes que irão melhorar meu
desempenho”
R-55 “Os comentários tem feito eu perceber os erros que cometo, uma
maneira melhor de organizar minhas ideias”

Legenda: F* Frequência absoluta: refere-se ao número total de respostas.
%**Frequência percentual: refere-se à porcentagem do total de respostas.

A literatura especializada reforça os argumentos dos alunos. Também Shute
(2007) sublinha em sua pesquisa que o feedback se destina a transformar pensamento
e comportamento do aluno, de modo a progredir na aprendizagem. O feedback também
possibilita que o aluno melhore tomando consciência e compreendendo os erros
assinalados, intentando, conforme Mason e Bruning (2003), descobrir mecanismos
para corrigi-los. Para MacArthur (2012, p. 464), conversas e discussões com os alunos
ampliam-lhes as ideias e os argumentos, o que tende a melhorar a produção escrita.
Outra forma mencionada de feedback oferecida pelos professores por um
percentual significativo de alunos (59%) diz respeito ao fato de o professor emitir um
comentário ao erro assinalado. O tipo de comentário que o professor apresenta não foi
esclarecido nas respostas dos estudantes, entretanto este procedimento pode ser
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considerado mais eficaz do que simplesmente assinalar o erro sem comentário; aliás
sobre este aspecto foi baixíssimo o percentual de estudante que mencionou esta
ocorrência (8%).
Dentre as opções de respostas apresentadas a respeito da forma de feedback
emitida pelo professor, verifica-se que a menor ocorrência diz respeito à solicitação de
feedback entre pares. Este é um aspecto que necessita de maior incentivo dos
professores aos alunos, considerando que a literatura especializada mais recente tem
enfatizado a importância da participação ativa do estudante no seu processo de
aprendizagem. Entretanto 51% dos estudantes mencionaram que trocam experiências
com seus colegas sobre o feedback recebido dos professores, o que provavelmente
ocorre por iniciativa dos próprios alunos. Hattie e Timperley (2007) afirmam que, depois
da realização da tarefa, seria vantajoso estimular a participação ativa da turma a fim de
provocar a reciprocidade/troca de estratégia de aprendizagem entre alunos. Para os
autores esta é uma potente ferramenta interativa entre aluno/aluno; entretanto, nem
sempre essa prática se constitui um hábito na sala de aula, conforme demonstram os
resultados obtidos.
Os percentuais de respostas dos alunos constatados sobre a forma como o
professor dá feedback em produção de texto convergem principalmente para o nível de
feedback relacionado à autorregulação da aprendizagem (apontar formas de superar
erros cometidos) ou para o nível do processo (assinalar o erro com comentários) e
menos para o feedback no nível da tarefa (assinalar erro sem comentários) e menos
ainda para o nível do eu (elogios e/ou críticas pessoais). Observou-se que o feedback
ao nível do eu ocorre em menor frequência em se tratando da crítica em comparação
ao elogio, o que é mais aceitável. Segundo Hattie e Timperley (2007), este é o feedback
com menor valor, porque normalmente não traz informações importantes que
acrescentam na aprendizagem do aluno. Porém, são úteis para melhorar a autoestima
palavras como “Ótimo!”, “Parabéns!”, “Continue assim!”. O objetivo se volta ao incentivo
ao aluno, ao aumento de sua autoestima (DIAS; SANTOS, 2010).
Apesar do feedback em produção de texto estar limitado à prática exclusiva do
professor, e não incluindo os estudantes entre si, 96% dos alunos consideraram que o
feedback recebido têm lhes possibilitado melhor desempenho em produção de texto, e
esse percentual é ainda maior em cinco das sete turmas observadas, em que 100%
dos alunos avaliaram como positiva a contribuição do feedback para seus melhor
desempenho em escrita de redação; somente na turma 2 a contribuição positiva do

72

feedback foi menor avaliada, ou seja, por 74% dos estudantes. Observa-se que esta
turma também apresentou um percentual maior de avaliação dos alunos no sentido de
que o professor assinala o erro sem fazer qualquer comentário (21% dos estudantes
manifestaram esta percepção).
Ao serem questionados se o feedback recebido tem possibilitado um melhor
relacionamento entre os alunos e professores, 59% dos respondentes disseram que
não – ponto de vista discordante dos teóricos deste estudo para quem o feedback é um
elemento importante na interação entre professores e alunos e no comprometimento
acadêmico destes, bem como na sua performance e na autorregulação do processo de
aprendizagem (BLACK; WILIAM, 1998; HATTIE, 2009). Hattie (2009) crê que o
feedback possa intervir favoravelmente na relação professor/aluno.
Quando perguntados a se colocarem no lugar do professor e o que eles
consideravam importante observar ao dar feedback, dentre muitas respostas dos
alunos, eis uma bem significativa: “Ensinar aos alunos que podem aprender com seus
erros e sempre aumentar seu desempenho”.
Outro aspecto importante constatado foi uma quantidade maior de alunos (77%)
terem mencionados que leem e refletem sobre os comentários que lhes é feito pelo
professor. Observa-se que na escola 2 e escola 6 este percentual foi menor (58%).
As orientações que os estudantes têm recebido dos seus professores ocorrem
com maior frequência após a realização da tarefa (79% dos respondentes assim se
manifestaram), seguida da opinião dos respondentes de que as orientações do
professor também ocorrem antes da realização da atividade (64%); a menor ocorrência
de feedback do professor é durante a realização da tarefa (54% de opinião dos
estudantes). Nenhum dos sujeitos assinalou que as orientações ou feedback são
cíclicos, ou seja, que ocorrem durante todo o processo de produção de texto (antes,
durante e depois). Hylland e Hylland (2006) recomendam que o professor faça o
feedback cíclico (antes, durante e depois). Sobre este aspecto, tem de se considerar
que a natureza da tarefa de produção de texto pode tornar necessária a ocorrência
maior de feedback nesses momentos, visto que durante a execução da tarefa a
intervenção do professor pode atrapalhar no processo da escrita.
Ao final da tarefa, a literatura especializada tem sugerido que se deve solicitar a
reescrita do texto. Dessa forma, realiza-se uma avaliação contínua e formativa que,
conforme Antunes (2009, p. 221), “alimenta” o decurso de ensino, voltando a ele a fim
de atestá-lo e falar dos resultados; tê-lo como referencial na projeção do devir.
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Nota-se que quase todos os alunos revelaram dar relevância aos comentários e
correções fornecidos pelos professores. Importância muito salientada por autores como
Brookhart (2008) e Silva e Lopes (2014), para quem a vantagem do feedback escrito
dado com comentários pelo professor possibilita ao aluno recorrer a ele em distintos
momentos e averiguar se, de fato, está se pautando nas orientações ali registradas,
melhorando seus textos e, por consequência, sua aprendizagem.
Encerra-se assim a análise do questionário respondido pelos alunos e passa-se
à discussão sobre a frequência do feedback escrito do professor nas produções de
texto dos alunos, de acordo com os níveis de feedback no modelo de Hattie,
classificados em quatro níveis: de tarefa, de processo, de autorregulação e do eu. Após
analisar os resultados de acordo com essa classificação, selecionou-se aleatoriamente
uma amostra de 20% das redações feitas pelos estudantes a fim de submetê-las à
apreciação de juízes, para conferir a validade da classificação pela pesquisadora. Os
resultados confirmaram a classificação feita.
Após submissão dos juízes referente à análise do feedback escrito dos
professores nas redações e sua classificação nos níveis mencionados fez-se a
contagem da frequência de ocorrência em cada nível e os resultados são apresentados
na tabela seguinte
TABELA 3 – Frequência relacionada aos níveis de feedback
Escola
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL

TAREFA
9
19
0
21
0
19
21
89

PROCESSO
9
0
0
0
0
0
21
30

AUTORREGULAÇÃO
9
0
0
0
0
0
21
30

EU
2
0
0
0
0
0
0
2

Antes de adentrar sobre os níveis de feedback escrito utilizados pelo professor,
faz-se uma advertência: as Escolas 3 e 5 não deram feedback por escrito nas redações,
somente de forma oral – o que se constitui uma falha, por ser o feedback escrito uma
ferramenta indispensável nas atividades de produção textual dos alunos.
Observou-se que o feedback relacionado à tarefa é o mais utilizado. Isso
demonstra que os professores estão presos a um sistema de ensino pautado
predominantemente na mera indicação de erro. Não se quer dizer aqui que esse nível
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de feedback deva ser desprezado, mas sim que ele, sozinho, não passa de uma
pedagogia obsoleta, que só aponta erros, que não capacita o aluno para melhorar seu
desempenho. Sim, esse feedback tem sua relevância no conjunto da avaliação
formativa; o que se condena aqui é o exclusivismo dele em detrimento dos demais.
Analisando as redações corrigidas pelo professor, foi observado como ele realiza
o feedback escrito. Alguns excertos mais significativos das redações (corpus de análise
deste trabalho) são apresentados a seguir, a título de exemplificação. Para tanto, a
análise segue consoante o que preconizam Hattie e Timperley (2007) quando
apresentam suas concepções de níveis de feedback dirigido à tarefa, ao processo, à
autorregulação da aprendizagem e ao eu (centrado nas avaliações pessoais, como
elogio, p.ex.). Em seguida, apresentam-se exemplos de feedback nos diversos níveis
esclarecendo que alguns professores escreveram a mão e outros digitaram no
computador. Os exemplos seguintes retratam essas ocorrências:
i) no nível de tarefa: no recorte abaixo, o professor corrige erros pontuais, como
os ortográficos e de pontuação – o que se configura como feedback de tarefa.
Chama-se a atenção, porém, quando o professor registra a expressão “Poucos
argumentos”, sem apontar onde isso acontece e como deveria ser resolvido. Além
disso, não explica como deve ser a palavra correta, limitando-se a comentários
restritos, como se observa no extrato abaixo, após a escrita do aluno. O feedback
nesse caso é ineficaz, pois o aluno continua sem saber como melhor argumentar.
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No exemplo abaixo, o professor pontua que ficou vaga a relação diploma X
violência, solicitando que o aluno seja claro. Também não direciona como fazêlo.

Neste outro exemplo, o professor assinala o parágrafo inteiro e utiliza a palavra
Conclusão?!, que em nada faz melhorar a aprendizagem do aluno. Pelo
contrário, pode desmotivá-lo a ler os demais feedbacks escritos pelo professor,
uma vez que não vê quaisquer funções neles.

Neste fragmento a ineficácia do feedback também é manifesta. O professor
destaca a palavra doença, naturalmente porque o “c” está sem o cedilha, mas
ele não faz esta indicação. Se o aluno for muito fraco em ortografia poderá achar
que a palavra deveria ser com ss, por exemplo. Ao assinalar o termo
disponibilizar, não indica a falta do s. Em caso de aluno com sérios problemas
de alfabetização (e isso é um fato de muitas ocorrências nas escolas públicas
brasileiras), ele pode não detectar a falta da letra. Também médicos aparece
destacado por falta do acento agudo – outra falha que o aluno fraco não irá
enxergar. Em seguida, estão circulados o pronome seu e o substantivo pessoa
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e entre eles o professor escreve ambiguidade. A partir do momento em que ele
não explica o porquê dessa ocorrência, é bem provável que o aluno nada
assimilará dessa nota.

ii) no nível de processo: indica caminho de como se deve fazer para melhorar a
aprendizagem, como nos exemplos abaixo.
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No exemplo seguinte, a professora não chega a ensinar a conclusão mas sugere
que precisa melhorar esta parte.
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iii) no nível de autorregulação: é o que incentiva o automonitoramento das ações
do aluno e suas reflexões. O aluno – um sujeito ativo – busca estratégias para
melhorar a aprendizagem, como o exemplo abaixo em que o professor faz vários
questionamentos.

Logo abaixo também ocorre o feedback de autoregulação, quando o professor diz:
“Reflita melhor sobre isso”.
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iii) no nível do eu: são avaliações pessoais e de afeto sobre o aluno (quase
sempre positivas). Esse feedback nada acrescenta na melhora do desempenho
da tarefa, mas trabalhado junto a outros níveis pode interferir positivamente na
autoestima do aluno, por exemplo:

Sobre o feedback escrito dos professores foi possível concluir que grande parte
dos professores desta pesquisa o forneceram focado na tarefa, e muito menos no
processo e na autorregulação. Quase não se observou a ocorrência do feedback
concentrado no aluno e nas suas características pessoais, o que é positivo segundo
Hattie e Timperley (2007).
O feedback escrito observado nas redações dos alunos demonstrou pouca
eficiência do professor para que o aluno desenvolva textos cada vez melhores, pois o
feedback que ele fornece quase sempre não é cíclico e é muito centrado na tarefa, ou
seja, na correção de erro sem comentário, muitas vezes mais desinforma do que
informa (tamanha é a falta de clareza) que não provê ao aluno recursos para melhorar
suas redações. Sem entender o feedback escrito do professor (quando este o realiza)
nas redações dos alunos, a atitude mais provável destes é ignorá-lo já que não vê
qualquer significado naquelas anotações (geralmente escritas em vermelho) a não ser
que, por certo, não se trata de um elogio, mas sim de algo que não logrou sucesso.
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6 CONCLUSÕES

Conforme mencionado na introdução desta dissertação, o Brasil vive uma crise
educacional que vem se arrastando ao longo de décadas. No ano de 2017, apareceu
em penúltima colocação no ranking mundial, dentre 40 países pesquisados; e aparece
em 88ª colocação em ranking mundial da Unesco; portanto, é um cenário desolador.
Sim, de fato, o ensino brasileiro, principalmente o público, não tem conseguido
alavancar-se para que seus alunos consigam sair da estaca onde se encontram rumo
a um lugar de melhor representação do país, no quesito educação.
Problemas de linguagem desde os primeiros anos escolares não são sanados
nos anos subsequentes entravando o desempenho do alunado em todas as disciplinas.
O ensino da língua materna não tem contribuído como deveria para o desempenho da
escrita. As aulas de redação deixam a desejar, pois muitos dos docentes não se
envolvem com uma pedagogia dialógica e interativa na qual o feedback seja oferecido
em nível mais alto ou de autorregulação, de modo a formar os aprendizes mais
autônomos e proficientes no uso da linguagem. Trata-se de um direito de todo aluno
receber feedback do professor, já que é uma ferramenta indispensável no processo de
ensino-aprendizagem inerente à avaliação e que facilita progredir.
Constatou-se que, à luz dos teóricos elencados neste estudo, o ensino de
produção textual demanda atenção específica a partir de reflexões mais atualizadas
dos docentes sobre estratégias desse ensino. Uma das dificuldades nesta diligência diz
respeito à formação dos professores que, ao adentrarem a sala de aula, se preocupam
sobremaneira com a quantidade de conteúdos e com atividades incompatíveis com o
mundo atual, que passa por mudanças radicais a todo momento.
Em vez disso, o que é prioritário é trabalhar em prol do desenvolvimento da
autorregulação dos alunos – expediente que demanda as três etapas do processo de
feedback (antes, durante e após a realização da tarefa), nas modalidades oral e escrita,
para o alcance do objetivo pretendido.
Respondendo a questão-problema deste trabalho (em que sentido a prática pelo
feedback do docente em produção textual tem possibilitado o desenvolvimento de
habilidades em escrita na percepção dos alunos, consoante o que preconiza a literatura
especializada mais recente?), a pesquisa de campo indicou que o feedback dado pelo
professor nas aulas de produção de texto é concebido pelos alunos como algo positivo,
pois eles afirmam que o professor aponta formas de superar erros cometidos – o que

81

se configura como feedback no nível de autorrregulação. Entretanto, pela observação
do feedback escrito pelo professor nas redações dos alunos, não procede essa
interpretação dos alunos, pois, das sete escolas observadas, apenas duas assim
realizaram o feedback; nas demais predominou o feedback no nível de tarefa, e não no
da autorregulação da aprendizagem, como orientam Hattie e Timperley (2007) – o que
comprova a primeira hipótese deste trabalho (O feedback do professor ao aluno não é
oferecido no nível de autorregulação da aprendizagem, ocorrendo predominantemente
no nível da tarefa, conforme o modelo de Hattie e Timperley).
Além de ter sido constatado que o feedback não ocorre de modo cíclico,
verificou-se ainda através desta investigação a não ocorrência de incentivo da quase
maioria do professor do feedback entre pares. Ademais, o erro tem sido muito pouco
utilizado como estratégia de aprendizagem, isto é, o professor estimula pouco o aluno
a refletir sobre os procedimentos que conduziram ao erro e sobre a forma de superálos.
Apesar das constatações mencionadas, os alunos consideram o feedback do
professor satisfatório à sua aprendizagem – o que comprova a segunda hipótese desta
investigação (Independentemente do nível de feedback dado pelo professor, a
percepção do aluno é de que o feedback contribui para a sua aprendizagem). Isto talvez
decorra do fato de nunca terem tido oportunidade de experienciar outras formas de
feedback, conforme lecionam os teóricos da literatura especializada mais recente.
Tal situação é crítica porque o trabalho efetivo com a linguagem é indispensável
na interação das pessoas com o mundo em seu cotidiano, mas as escolas continuam
privilegiando dados pontuais em um texto, e não incentivando a autorreflexão do
estudante sobre seu próprio desempenho e a buscar formas mais adequadas de
superar suas dificuldades.
Nesse sentido, a escola precisa trabalhar o feedback na produção textual para
formar sujeitos atuantes, que produzam textos, não como mera formalidade para
cumprimento de hora-aula ou de instrumento para nota. As práticas de feedback
precisam ser eficazes o suficiente para desenvolver as competências dos alunos no
domínio da linguagem, para que eles possam exercer plenamente sua cidadania, a qual
demanda competência discursiva do sujeito. Tais práticas precisam estar em sintonia
com um ensino guiado pela língua viva. Assim munidos, isto é, proficientes
linguisticamente, é possível aos alunos encontrarem oportunidades de crescimento
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para atuarem no mundo com liberdade, estabelecerem relações diversas com a
sociedade.
Para tanto, com as lições dos teóricos, conclui-se que é indispensável o
fornecimento de feedback pelo professor ao aluno para que este melhore a sua
performance enquanto conhecedor de seus erros, pois assim encontra mecanismos de
correção e de regulação. Isto é indispensável na prática educativa, porque reduz o
ponto onde se está do ponto aonde se quer chegar, sendo por isso chamado de
feedback formativo. Este sim é um feedback cujo potencial é transformador, que
considera o contexto instrucional e as características do aluno; é eficaz porque reduz o
dado inconciliável entre o entendimento/desempenho e o objetivo a que se pretende
chegar.
Inferiu-se da pesquisa que, mesmo se a intenção seja boa, de nada vale se o
feedback não abrir novas perspectivas de desempenho; pode ser até mesmo destrutivo
se ele for mal interpretado. Entretanto, se está voltado ao fomento, persistente de
reflexões críticas de quem o recebe, como na produção escrita, por exemplo, ele pode
ser muito poderoso, pois torna o receptor um ser ativo, reflexivo e argumentador da
aprendizagem. Com isso, pode criar estratégias de autorregulação em níveis
diferenciados. Sendo eficaz, o feedback propicia ao aluno informações sobre os
critérios de verificação e de formas de superação das dificuldades.
Conclui-se que o feedback, quando aplicado adequadamente, é um
instrumento fornecedor de aprendizagens – o que não é fácil para o professor, que há
de se manter atento o tempo todo envolvido no processo de ensino-aprendizagem a
ponto de perceber a heterogeneidade dentro da sala de aula e atendê-la em suas
singularidades. Embora seja uma atividade basilar da avaliação formativa, o feedback
não garante a aprendizagem se não considerar o aluno em suas características
cognitiva e metacognitiva – pontos medulares do processo de ensino-aprendizagem. Aí
sim, é possível avançar para o feedforward, melhorar o seu desempenho nas futuras
tarefas, causando impactos mais intensos na aprendizagem. É esse o patamar que o
ensino brasileiro precisa atingir para não se destacar mais como “lanterna” no ranking
mundial de educação e para que a nação conte com um povo mais consciente de sua
cidadania. Nesse propósito, enfatiza-se a necessidade de uma maior conscientização
dos professores a respeito de outras formas de feedback mais adequadas.
Finalizando, sugere-se que as constatações deste estudo sejam averiguadas
em outros contextos, reafirmando ou não as conclusões obtidas.
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APÊNDICES
Apêndice 1: RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA PESQUISADORA
Instrumento de observação do feedback oral do professor à turma no decorrer
do processo de realização da redação (antes e durante). Data: ___/___/ 2017.
Escola: ___________________________________________________________
Professor: ________________________________________________________
Disciplina: Produção de texto
Turma: 3º ano do Ensino Médio
Aspectos a observar:
- Orientação ou não do professor aos alunos antes da realização da redação
- Em caso de ter sido constatada a orientação, tipo de orientação dada (relacionada ao
gênero textual [carta/artigo de opinião/resumo/dissertação...]; relacionada à legibilidade
da escrita; relacionada ao tipo de redação [descrição/narração/dissertação];
relacionada às partes que correspondem à redação ou sobre a sua estrutura;
relacionada à temática da redação; relacionada aos erros sempre cometidos; outras.
- Permissão ou não do professor a respeito de perguntas de esclarecimento aos alunos
durante a execução da tarefa e casos de ocorrência, tipo de pergunta feita pelos alunos
e a reação do professor à pergunta feita.
- Reação dos alunos ao esclarecimento do professor:
- Ocorrência de comentários do professor durante a realização da tarefa
- Outras situações pertinentes observadas.
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Apêndice 2: RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DO PESQUISADOR
Instrumento de observação referente ao feedback oral do professor por ocasião
da entrega da redação aos alunos. Data: ___/___/ 2017.
Escola: ___________________________________________________________
Professor: ________________________________________________________
Disciplina: Produção de texto
Turma: 3º ano do Ensino Médio

- Aspectos observados na oralidade:
. Comentário na entrega da redação (se houve ou não e se foi dirigido à turma toda
ou ao aluno individualmente
. Tipo de comentário feito pelo professor (voltado aos erros de português cometidos
e/ou ao feedforward – ou o que os alunos poderiam fazer para obterem melhor
desempenho.
. Comentários depreciativos sobre a turma ou sobre algum aluno em especial e/ou
elogio sobre a turma ou sobre algum aluno em especial.

- O erro cometido pelos alunos foi utilizado como estratégia de aprendizagens, isto é,
o professor:
. levou (ou não) os alunos a refletirem sobre o erro;
. apontou a solução para os alunos;
. incentivou os próprios alunos a buscarem solução para o erro;
. as duas situações anteriores.

- Os professores incentivaram a participação ativa dos alunos, dialogando com:
. o(a) professor(a);
. os colegas.

- Reação dos alunos aos comentários dos professores.

- Outras atitudes do professor observadas.
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Apêndice 3: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS (para ser aplicado em
data posterior à realização das redações)
Caro (a) aluno (a):
Realizo uma pesquisa para conclusão do mestrado relacionada ao feedback em
redação, e para tal gostaria de ouvir sua opinião respondendo às perguntas deste
questionário. Sua participação é muito importante para uma melhor compreensão da
temática, consequentemente para o processo ensino/aprendizagem.
Antecipadamente agradeço por sua participação. Cordiais saudações.
Profª. Geucineia de Souza Pencinato
Mestranda em Cognição e Linguagem/UENF
1ª parte: Caracterização do respondente
Sexo: Feminino ( ) Masculino ( )
Idade: ________
1 – Reprovação anterior em Língua portuguesa:
( ) Não ( ) Sim. Neste caso, quantas vezes? ________
2 – Como você classifica o seu desempenho na disciplina “produção de texto” em
comparação às outras disciplinas?
( ) Excelente ( ) Muito bom ( ) Bom ( ) Regular ( ) Deficiente
3 –Você gosta de fazer redação?
( )Não ( ) Sim. Justifique sua resposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2ª Parte: Feedback em redação
4 –Como tem ocorrido o feedback (comentário) que você normalmente recebe de
seus professores, a respeito do seu desempenho em produção de texto? (Se o
desejar, pode assinalar mais de uma resposta.)
( ) O professor assinala o erro sem comentário.
( ) O professor assinala o erro com comentário.
( ) O professor apenas elogia o seu desempenho.
( ) O professor apenas critica o seu desempenho.
( ) O professor aponta para você formas de superar os erros que cometeu.
( ) O professor solicita que você discuta com seus colegas sobre os erros e acertos
que cometeu.
( ) Outros. Especifique:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5 –Você considera que o feedback recebido de seus professores tem lhe possibilitado
melhor desempenho em produção de texto?
( ) Sim ( ) Não
Justifique sua resposta.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6 –Você tem por hábito ler e refletir sobre os comentários que o professor faz em suas
produções de textos?
( ) Sim ( ) Não.
Porquê?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7 –Você tem trocado experiências com seus colegas a respeito do feedback
(comentário) recebido dos seus professores em suas produções de texto?
( ) Não.
( ) Sim. Neste caso onde ocorre?
( ) na escola;
( ) fora da escola,
( ) em pares.
8 –O feedback que você tem recebido de seus professores tem lhe possibilitado buscar
novas estratégias para o seu melhor desempenho?
( ) Sim ( ) Não
9 –Tem havido mudanças no seu relacionamento com os professores em decorrência
do feedback recebido?
Não ( ) Sim( ). Neste caso, explique o tipo de mudança.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10 –Colocando-se no lugar do professor, o que você considera importante observar ao
dar feedback?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11 –As orientações que você recebe de seus professores têm acontecido:
(você pode assinar mais de uma resposta, se o desejar)
( ) antes da escrita da redação
( ) durante a redação
( ) após a correção da redação

