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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo 
O presente estudo faz parte do Estágio em Processos Educativos do Curso de 
Psicologia, da Universidade Estadual de Londrina e encontra-se em andamento. Tem 
como objetivo avaliar a efetividade do feedback escrito sobre a aprendizagem e 
motivação dos alunos. Participam da pesquisa docentes e discentes de um colégio 
estadual público de Londrina-PR. Com os docentes, será realizado um trabalho de 
intervenção no qual eles utilizarão o feedback escrito na correção das atividades 
avaliativas. Com os discentes, aplicou-se um questionário para identificar a opinião 
dos mesmos acerca do feedback escrito e, posteriormente, será realizada a atividade 
avaliativa para verificar a efetividade dessa ferramenta para o processo de ensino-
aprendizagem. Os resultados parciais demonstram que a maioria dos alunos preferem 
receber correções que os indiquem o que deve ser melhorado na atividade, apontando 
um caminho para a realização da tarefa. Tais resultados corroboram a literatura que 
fundamentam as características do feedback eficaz. 
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Introdução 
 

De acordo com a Análise do Comportamento, a educação deve ter 

como objetivo estabelecer comportamentos que sejam vantajosos para o indivíduo e 

para outros ao seu redor em um tempo futuro (SKINNER, 1969, p. 402, apud 

HENKLAIN; CARMO, 2013, p. 711). Logo, o ensino-aprendizagem é um processo 

comportamental complexo, pois envolve a ação de dois atores sociais: docente e 

discente. O primeiro cuja função é o de instruir e estimular o conhecimento, agindo 

como mediador entre o conteúdo a ser ensinado e o estudante, e este enquanto o 

responsável por entrar em contato com tais materiais e construir, a partir delas, 

aplicações para seu cotidiano. 

Em termos analítico-comportamentais, o aluno passa a generalizar 

conteúdos vistos em sala de aula para aspectos associados àquela matéria em seu 

cotidiano social. Para que esse processo se dê de maneira adequada, faz-se 
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necessário que ambos os envolvidos desenvolvam boa comunicação em sala de aula, 

pois é a partir dela que trocas de informações e experiências serão realizadas de 

maneira efetiva, contribuindo assim para o sucesso do ensino. 

Segundo Daros e Prado (2015), a comunicação adequada pode ser 

estabelecida pelo uso de diversas ferramentas, entre elas, o uso constante do 

feedback.  “Feedback é definido com um retorno da informação sobre um resultado 

ou processo” (MORY, p. 3, 1996). No contexto acadêmico, esse processo de retorno 

permite ao estudante ter uma orientação clara sobre seu desempenho escolar e, 

consequentemente, progredir constantemente no processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Brookhart (2008), o feedback pode ser realizado de 

modo oral ou escrito. Ao realizar o feedback escrito, o docente deve considerar três 

aspectos principais: clareza (diz respeito ao uso de linguagem clara, simples e 

objetiva), especificidade (quando a instrução orienta o interlocutor sobre qual caminho 

seguir) e tom (relaciona-se à maneira em que se expressa o feedback, se de modo a 

encorajar os alunos ou desencorajá-los).  

Por fim, o feedback é um instrumento que pode ser utilizado na 

relação ensino-aprendizagem para avaliar conteúdos que são ensinados, avaliar a 

aprendizagem dos alunos e, sobretudo, avaliar os efeitos dos procedimentos 

adotados pelos docentes em sala de aula. De acordo com Daros e Prado (2015), o 

feedback é uma ferramenta de alta eficácia no âmbito escolar, pois pode favorecer a 

efetividade das aulas e avaliações, o que pode contribuir diretamente para questões 

relacionadas às queixas envolvendo dificuldades de aprendizagem. 

Diante do que foi apresentado e, considerando que a maneira como 

o docente orienta os alunos em sala de aula é um fator relevante para o processo de 

ensino-aprendizagem, faz-se necessário identificar como o professor realiza a 

mediação sobre o comportamento de estudo do aluno, utilizando-se do feedback 

escrito e se esse processo facilita a aprendizagem e motivação dos estudantes. À 

vista disso, levanta-se a proposta de verificar se a utilização do feedback escrito com 

os alunos contribui para a melhor aprendizagem e engajamento destes nas 

atividades, bem como identificar a avaliação dos docentes envolvidos na pesquisa 

sobre a viabilidade dessa proposta. 
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Metodologia  

 

Participantes: Dois docentes (das disciplinas de Língua Portuguesa e 

Geografia) e estudantes das turmas do segundo ano do Ensino Médio. 

Local: Colégio público localizado na cidade de Londrina, Paraná. 

Materiais: Questionário aplicado aos estudantes contendo questões 

relacionadas à sua opinião quanto aos feedbacks dado pelos professores (aspectos 

positivos e negativos de um feedback). Este questionário foi adaptado a partir da 

dissertação de Avões (2015). Também será aplicado aos docentes um questionário 

visando sua avaliação acerca da aplicação da proposta de intervenção. 

Procedimento:  Esta pesquisa é fundamentada na dissertação 

intitulada “O Feedback dos professores e o Envolvimento dos alunos na escola: Um 

estudo com alunos do 9º ano”, de autoria de Patrícia Marques Avões (Lisboa, 2015). 

O presente estudo encontra-se em andamento. 

Inicialmente, ocorreu a divulgação da proposta para a equipe 

pedagógica do colégio. Foram selecionados dois docentes para participarem deste 

estudo, de acordo com a disponibilidade de horários. A partir da seleção dos 

professores, foram escolhidas duas turmas (uma de cada docente) para a realização 

da pesquisa. 

Após o aceite dos alunos, foi aplicado um questionário para que eles 

indicassem qual percepção eles tinham acerca do feedback dado pelo professor. 

Procurou-se compreender se os docentes já se utilizavam da ferramenta e qual o tipo 

de feedback escrito os alunos gostariam ou não de receber dos professores durante 

as correções de atividades. As respostas dadas pelos alunos no questionário foram 

avaliadas e categorizadas. 

Posteriormente, realizou-se um encontro com os docentes para 

apresentar a eles as categorias que apareceram no questionário. Na mesma reunião, 

houve o planejamento da proposta de intervenção, a qual encontra-se em andamento. 

Na Será realizado um programa de intervenção em que os professores aplicarão uma 

atividade avaliativa para as respectivas turmas. Após essa etapa, as estagiárias 

abordarão o tema do uso do feedback como ferramenta de ensino-aprendizagem com 

os docentes e, juntos, farão planejamento de como executar o feedback escrito na 

correção das atividades avaliativas. 
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Após a aplicação do programa de intervenção, será aplicado um 

questionário aos alunos participantes a fim de identificar sua opinião acerca do 

feedback escrito sobre a sua aprendizagem. Por fim, o docente também será 

solicitado a responder um questionário, a fim de avaliar a efetividade do trabalho 

realizado. 

 

Resultados e Discussão  

 

Os resultados obtidos até o momento indicam que no total de 60 

estudantes, 61,66% costumam receber feedback dos professores em todas as 

disciplinas, no entanto, apenas 28,33% dos alunos responderam que recebiam 

feedback escrito.  

Os comentários escritos que os alunos gostariam de receber foram 

organizados em 4 categorias: “Comentários sobre erros, apontando o que melhorar”, 

“Elogios”, “Chance de refazer” e “Preferência por feedback oral”, sendo que uma 

resposta poderia ser incluída em mais de uma classificação. Os resultados obtidos 

foram: 68,25% para a categoria “Comentários sobre erros, apontando o que 

melhorar”, 17,43% para “Elogios”, 1,58% para “Chance de refazer” e 6,34% para 

“Preferência por feedback oral”. 

Os comentário escritos que os alunos não gostariam de receber 

foram categorizados nos 6 grupos de respostas a seguir, com os seus respectivos 

percentuais: 11,11% para a categoria “Feedback relacionado à pessoa e não ao 

desempenho”, 25,39% para “Comentários vagos sem direcionamento”, 3,17% para 

“Símbolos”, 14,28% para “Todos os comentários são aceitáveis”, 33,33% para 

“Comentários ofensivos” e 3,17% “Não gostariam de receber feedback escrito”. 

Os dados obtidos corroboram as características do feedback escrito 

especificado por Brookhart (2008). As categorias apontadas pelos estudantes se 

enquadram nas três características do feedback escrito descrito pela autora, 

conforme o quadro a seguir: 

 

Características do feedback 
escrito Brookhart (2008) 

Comentários feitos pelos alunos 

Clareza “Símbolos” 
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Especificidade “Comentários sobre erros, apontando o que 
melhorar”; “Comentários vagos sem 

direcionamento” 

Tom “Elogios”; “Feedback relacionado à pessoa e não 
ao desempenho”; “Comentários ofensivos” 

 

Percebe-se, a partir das respostas dos alunos que, para que a 

aprendizagem ocorra de forma adequada e efetiva, o professor deve se atentar para 

o processo que ocorre depois das atividades avaliativas. Os resultados corroboram 

Avões (2015), pois a autora considera que o feedback é essencial na comunicação e 

interação entre docentes e discentes, permitindo aos professores adequarem seus 

métodos de ensino de acordo com as necessidades específicas dos alunos, 

possibilitando a eles regularem o próprio processo de aprendizagem por terem 

acesso a informações sobre seus desempenhos e possíveis estratégias para 

superarem as suas dificuldades. Dessa forma, entende-se que a atividade avaliativa 

não se restringe apenas a função de medir o desempenho escolar, sendo um 

processo de construção da aprendizagem com o aluno como sujeito ativo e regulador 

desse processo. 

O retorno para o aluno de como foi seu desempenho em uma tarefa 

e, mais especificamente, a maneira pela qual o docente passará essa mensagem a 

ele, deve proporcionar diretrizes ao estudante para alcançar um maior conhecimento 

acerca do conteúdo escolar, refletindo em um processo mais competente de ensino-

aprendizagem. 

Considerando que o ambiente acadêmico é um contexto de constante 

aprendizado, para que esse processo ocorra de maneira eficaz, tanto o professor 

quanto o aluno devem ser orientados sobre seu desempenho. Sendo assim, conforme 

Daros e Prado (2015), o feedback pode ser utilizado enquanto uma potente 

ferramenta no âmbito escolar, pois contribui para o favorecimento das aulas e 

avaliações, o que pode favorecer diretamente questões relacionadas às queixas 

envolvendo dificuldades de aprendizagem. 
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Conclusões  

 

O presente estudo, até o momento, parece apontar a relevância do 

uso de feedback escrito para o processo de ensinar e aprender, podendo ser um 

procedimento eficaz e viável ao professor, à medida que contribui para promover a 

autonomia dos estudantes na regulação de seu desempenho escolar. 
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