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A auto-ilusão é... uma armadilha 

poderosa, desvirtuando nossas 

tentativas de nos avaliarmos. 

Graças a ela, atribuímos um peso 

maior ao que confirma nossa auto-

imagem distorcida e ignoramos o 

que vai de encontro a ela. É como 

se olhar em um espelho embaçado: 

fica difícil enxergar quem somos 

de fato. A maneira mais óbvia de 

corrigir distorções de auto-

percepção seria receber um 

feedback daqueles que nos cercam. 

Daniel Goleman
1
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RESUMO             
 

 

O presente trabalho caracteriza as práticas e os efeitos do feedback de um professor na 

interação oral com os seus alunos em sala de aula de Língua Inglesa em uma escola de Ensino 

Fundamental II, 6º Ano, em Açu/RN, Brasil. Para tanto, tomamos como base as pesquisas de 

Vygotsky (1975) e Bruner (1976), os quais afirmam que a aprendizagem é construída por 

meio da interação entre um parceiro mais experiente (professor, pais, amigos) e o aluno, o 

qual exerce papel ativo – reconstrutor do conhecimento, bem como os estudos de Ur (2006) e 

Brookhart (2008), entre outros pesquisadores em Linguística Aplicada que defendem que o 

feedback precisa ser de tipo avaliativo formativo, uma vez que estabelece interfaces com a 

autonomia e o avanço da aprendizagem do aluno. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa 

e de base interpretativista, cuja relevância reside no fato de que o ambiente natural (sala de 

aula) é fonte direta dos dados gerados neste estudo por meio de observações/anotações de 

campo e de transcrições de cinco aulas de Inglês gravadas em áudio. Os resultados do estudo 

apontam para as seguintes constatações: o professor parece ainda seguir padrões de interação 

de sala de aula que atendem ao processo IRA (Iniciação, Resposta e Avaliação) nos moldes 

behavioristas: (1) ele fala mais e determina os turnos de fala; (2) o professor faz mais 

perguntas, bem como dirige as atividades na maior parte do tempo; (3) o feedback do 

professor apresenta os tipos: feedback pergunta, feedback modelo, feedback resposta repetida, 

feedback elogio,  feedback depreciação, feedback avaliação positiva/negativa e feedback 

sarcasmo, cujas funções parecem ser avaliar o desempenho dos alunos com base em acertos e 

“erros”. Isso implica dizer que o feedback, dessa forma, pode não ajudar o aluno a avançar na 

aquisição do conhecimento pelo seu valor avaliativo normativo. Assim sendo, cabe ao 

professor fornecer feedback avaliativo formativo ao estudante no sentido de que ele possa 

avançar na aprendizagem da linguagem e na construção do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Interação oral. Professor/alunos. Feedback avaliativo 

formativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This dissertation aims at characterizing the practices as well as the effects of a teacher’s 

feedback in oral conversation interaction with students in an English Language classroom at a 

Primary School, 6
th

 Grade in Açu/RN, Brazil. Therefore, this study is based on Vygotsky’s 

(1975) and Bruner´s (1976) researches, which state that the learning process is constructed 

through interaction between a more experienced individual (teacher, parents and friends) and 

a learner who plays an active role, a re-constructor of knowledge. It is also based on Ur´s 

(2006) and Brookhart’s (2008) studies (among other authors in Applied Linguistic) who 

defend that the feedback process needs to be evaluative and formative since it sets interfaces 

with both students’ autonomy and learning improvement. Our study is based on qualitative, 

quantitative and interpretive researches, whose natural environment (the classroom) is a direct 

source of data generated in this research through field observations/note-taking as well as 

through the transcriptions of five English classes audio taped. This study shows the following 

results: the teacher still seems to accept the patterns of interaction in the classroom that 

correspond to the IRE process (Initiation, Response, Evaluation) in behaviorist patterns: (1) 

he speaks and determines the turns of speech; (2) the teacher asks more questions and directs 

the activities most of the time; (3) the teacher´s feedback presents the following types: 

questioning, modeling, repeated response, praise, depreciation, positive/negative and sarcasm 

feedback, whose functions are to assess students' performance based on the rightness and 

wrongness of their responses. Thus, this implies to state that the feedback does not seem to 

help students’ improvement in terms of acquiring knowledge because of its normative 

effects/roles. Therefore, it is the teacher´s role to give evaluative and formative feedback to a 

student so that he/she should advance in the learning of the language and in the construction 

of knowledge. 

          

 

Keywords: Teaching and learning processes. Oral conversation interaction. Teacher-students. 

Evaluative formative feedback. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O ensino de línguas para falantes de língua estrangeira (doravante LE) envolve quatro 

dimensões distintas. (1) O planejamento das unidades de um curso, (2) a produção de 

materiais de ensino ou seleção deles, (3) as experiências na, com e acerca da língua-alvo 

realizadas com os alunos, principalmente dentro, mas também fora da sala de aula, e (4) a 

avaliação de rendimento dos alunos, como também a auto-avaliação do professor e a 

avaliação dos alunos e/ou externa do trabalho do professor (ALMEIDA FILHO, 1993: 17).  

A avaliação é um dos pilares da Operação Global de Ensino de Línguas, assim como a 

abordagem de ensino do professor. Essa merece destaque, pois se configura como elemento 

que mensura os resultados do processo de ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula, 

sendo, também, “um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou finais de 

uma ação, subsidiando sempre a melhora.” (LUCKESI, 2003: 165).  

Neste sentido, nosso estudo busca compreender uma tipologia de avaliação da 

aprendizagem escolar que permeia o ambiente de sala de aula: o feedback. Embora essa 

categoria de avaliação seja bastante usual na sala de aula, por meio das falas dos professores, 

e seja parte constitutiva da própria formação discursiva, típica de sala de aula – designada 

processo IRA: Iniciação, Resposta e Avaliação, passa despercebida, na maioria das vezes, 

pelo seu efeito rotineiro e quase invisível.  

O feedback, denominado também de retorno, é a última categoria da tríade IRA e se 

configura como objeto importante para este estudo que objetiva tratar do uso da linguagem 

por meio da qual o feedback se apresenta como fenômeno linguístico em sala de aula.  

Hewings (1985) afirma que pesquisas em pedagogia têm centrado mais seus interesses 

nas duas primeiras partes constitutivas do sistema e/ou processo IR(A): Iniciação e Resposta 

(as pesquisas a que ele se refere são anteriores aos estudos do autor).  

O autor assevera que trabalhos significativos foram desenvolvidos acerca da iniciação, 

o que faz uma resposta ser mais ou menos ‘significativa’ ou ‘comunicativa’. No entanto, ele 

afirma que pouquíssima atenção, durante o período em que realizou pesquisa, foi dada à 

forma de feedback fornecido pelo professor e muito pouco se procurou saber a respeito das 

influências possíveis que este pode trazer para o ensino de línguas.  

Isso talvez seja intrigante se pensarmos o feedback como parte indissociável da 

organização discursiva, segundo palavras de Hewings (Op. cit.), pelo fato de que o retorno, 



elemento da tríade IRA, constitui um terço da língua produzida em sala de aula. Por fim, o 

que podemos inferir das palavras do autor é que o reconhecimento de tal assimetria entre o 

retorno e os demais elementos da formação discursiva pode ser motivo para a produção de 

pesquisa em estudos da linguagem, razão por que trataremos a seguir acerca do feedback, de 

forma breve, em estudos que se difundiram da década de noventa até os dias atuais:  

(1) Tsui (1995) aborda a aprendizagem de língua e a interação em sala de aula entre 

professores e seus alunos e entre os próprios alunos, bem como aspectos dessa interação, tais 

como as perguntas e as explicações do professor, a fala do aluno e, dentre estes, o feedback do 

professor e os aspectos afetivos em relação ao tratamento dado ao erro dos alunos.  

(2) Lewis (2003) trata das questões do porquê, quando e como fornecer feedback 

durante as aulas, bem como desenvolve tarefas que ajudam os professores a refletir  quanto à 

prática de feedback atual e acerca das novas formas em que esse retorno pode ser dado aos 

alunos em sala de aula e ou fora dela.  

(3) Rosa (2003), em dissertação de mestrado, teve o objetivo de verificar como está 

sendo conduzido o feedback oral do professor de LI na produção oral do aluno. Dentre seus 

achados, a autora classifica o feedback do professor nos tipos avaliativos e orientadores: 

positivos, negativos e neutros. Os resultados mostraram que os tipos de feedback neutros não 

têm influência significativa na atitude do aluno em sala de aula, enquanto os positivos 

colaboram muito para sua participação e desempenho na língua alvo. Já os negativos 

geralmente inibem e desestimulam o aluno. 

(4) Menti (2003), em dissertação de mestrado, desenvolve estudo com o objetivo de 

verificar o efeito de dois tipos de feedback corretivo,  recast e elicitação, no desempenho de 

alunos de Inglês como língua estrangeira. A hipótese norteadora do estudo foi que o feedback 

corretivo fornecido ao aluno por meio de elicitação gera melhor desempenho do estudante do 

que recast, devido à exigência para que este reformule seus próprios enunciados. Por outro 

lado, tendo em vista a natureza reformuladora de recast, este comportamento corretivo não 

estimula o aprendiz a focalizar sua produção errônea com o intuito de corrigi-la. Os dados 

obtidos apontam que utilizar feedback corretivo na forma de elicitação é benéfico para a 

aprendizagem.  

Pelas pesquisas apontadas, exceto a pesquisa de Lewis (op. cit.) que trata das práticas, 

propósitos e efeitos do feedback, podemos observar que nosso estudo, além de trabalhar as 

funções e implicações do feedback para aprendizagem de línguas, trata no aporte teórico, com 



base nos estudos de Brookhart (2008), acerca de aspectos referentes a estratégias (tempo, 

quantidade, modalidade, publico alvo) e conteúdo (foco, comparação, função, validade, 

clareza, especificidade, tom) do feedback, bem como analisa categorias de feedback, tais 

como o feedback depreciação e o feedback sarcasmo (funções, efeitos e aspectos afetivos), 

pontos de destaque em nossos estudos, não abordados nos trabalhos citados.  

Neste sentido, nossa pesquisa contribui com professores em formação continuada e 

alunos graduandos em Letras e outros cursos com suporte teórico-empírico (tipologias e 

funções do feedback), com a prática docente em sala de aula, bem como discute acerca do 

feedback e as implicações que esse fenômeno linguístico pode causar à aprendizagem de 

línguas, em específico, de LI, quando o professor tiver ‘o que e como dizer’ acerca das 

respostas dos alunos. 

Podemos, portanto, até aqui nos indagar: mas, afinal, o que é feedback? A esse 

respeito, trataremos de alguns de seus conceitos. Campos (2011) afirma que 

 

Na sua origem, o termo feedback significa retroalimentação e tem suas raízes em 

ciências como a biologia e a física. Estas ciências aplicam o termo para definir o 

processo no qual um sistema fornece informações para o auto ajuste de seu 

funcionamento. Estas informações permitem um acerto de rota, uma re-

programação. Transpondo o conceito de auto-ajuste e correção de rota para o 

comportamento humano, podemos dizer que o feedback é um processo que visa 

permitir a um indivíduo que ele possa mudar ou manter uma forma de agir, visando 

apresentar um comportamento e desempenho adequados à determinada situação. O 

termo feedback aplica-se à comunicação interpessoal, quando nos referimos à 

importância de dizer ao outro como nos sentimos e pensamos sobre suas ações nos 

relacionamentos pessoais e profissionais, e de saber dos outros o impacto que 

causamos neles. 

 

Ur (2006: 242), por sua vez, define que Feedback
2
 “é uma informação que é dada ao 

aprendiz acerca de seu desempenho em uma tarefa de aprendizagem, geralmente com o 

objetivo de melhorar sua performance” (Tradução nossa). E Paiva (2003: 29) afirma que 

“feedback é a reação ou ausência de alguma ação com o objetivo de avaliar ou pedir avaliação 

sobre o desempenho no processo de ensino-aprendizagem, bem como de refletir sobre a 

interação de forma a estimulá-la ou avaliá-la”. (p. 257) – Tradução nossa
3
 

                                                           
2 is an information that is given to the learner about his or her performance of a learning task, usually with the 

objective of improving this performance.  

3
 reaction to the presence or absence of a given action with the purposes of evaluating or seeking evaluation of  

the performance in the teaching-learning process, or to reflect on the interaction in order to inspire, control or 

evaluate it. 



Corroborando as definições apresentadas pelas autoras, entendemos que feedback é 

uma avaliação (escrita/oral) imediata ou de longo prazo, fornecida com base no desempenho 

do aprendiz em processo de aprendizagem. Este pode apresentar aspectos positivos do ponto 

de vista de uma avaliação formativa, centrada na construção do conhecimento/linguagem e da 

autonomia dos alunos, ou negativos do ponto de vista de uma avaliação que julga a(o) 

aprendizagem/desempenho dos alunos em contexto de sala de aula e/ou fora dele, podendo, 

inclusive, ter caráter punitivo.  

Estudo acerca de aulas de Inglês em escolas em Hong Kong, realizado por Tsui 

(1995), revelou que aproximadamente 70% das falas em sala de aula consistem de ações em 

que o professor faz perguntas acerca de eventos que já conhece. A participação do aluno, 

portanto, limita-se ao ato de responder aos questionamentos do professor, e o papel do 

docente, por sua vez, resume-se a fornecer feedback ao discente.  

Podemos observar que o estudo acontece em outro continente, com cultura distinta da 

nossa. Entretanto, esse percentual mostra-nos que, mesmo na diversidade e em ralações de 

assimetria, típica de sala de aula, o professor, por um lado, parece sempre assumir o papel de 

‘controlador’ da aula, ou seja, fala mais e determina os turnos de fala, faz mais perguntas e 

sempre é quem dirige as atividades. Por outro lado, os alunos ou parte deles responde(m) aos 

questionamentos do professor e faz(em) uso de linguagem monossilábica.  

O contexto de sala de aula de Inglês em que realizamos nosso estudo (escola de ensino 

privado, fundamental II em Açu/RN) parece ainda seguir padrões de interação de sala de aula 

que correspondem ao processo IRA, revelado na pesquisa de Tsui (Op. cit.). Isto é, a fala do 

professor do 6º ano, em nossos dados, na maior parte do tempo, predomina sobre a fala dos 

alunos, o que parece afastar, assim, a participação efetiva dos estudantes, isto é, exclui “o 

direito à vez e à voz” destes.  

Além do mais, alunos em contexto de interação, cuja participação na aula é mínima ou 

quase inexistente, tornam-se confinados as suas próprias ansiedades e medos, pois o fato de 

silenciarem em sala de aula, muitas vezes diante dos questionamentos e falas do professor, 

pode afastá-los da comunicação e da interação efetivas com seus pares e também com seus 

próprios professores mediante o trinômio: pergunta, resposta e feedback.  

Nosso estudo, em especial, pretende investigar o terceiro elemento dessa estruturação 

discursiva (o feedback) à luz de teorias que enfocam o ensino-aprendizagem de LI, bem como 

de pesquisas em estudos da linguagem em LE.  



Ur (2006) afirma que existem padrões alternativos para a formação discursiva em sala 

de aula. Segundo a pesquisadora, por exemplo, a iniciação não deve sempre estar nas mãos do 

professor, o que diríamos em outras palavras, sob o domínio do professor no trato com as 

aulas. Além disso, a autora conclui que “a interação pode acontecer entre os alunos, como 

também entre os alunos e o material de ensino disponível.” (p. 227)  

Portanto, com vista a uma aprendizagem centrada nos alunos de forma efetiva e na 

construção do conhecimento e da linguagem, em nosso estudo, destacaremos os clássicos 

Vygotsky (1975) e Bruner (1976) que tratam de teorias sócioconstrutivistas que priorizam os 

indivíduos sociais envolvidos em processo de ensino-aprendizagem como agentes 

construtores e reconstrutores de sua própria aprendizagem. No entanto, um indivíduo menos 

experiente na aprendizagem talvez só seja capaz de se tornar aprendiz independente no 

processo de aquisição do conhecimento/linguagem se depender, em maior ou menor grau, de 

outro indivíduo mais experiente.  

Em outras palavras, sem a colaboração dos parceiros envolvidos em atividades de 

linguagem, dificilmente o conhecimento é construído e/ou alcançado. Toda vez que uma 

criança ou aprendiz é capaz de realizar certa tarefa independente (exemplo: nível real da 

criança ou do aprendiz), segundo Takahashi, Austin e Morimoto (2000), ele ou ela pode 

alcançar algo cada vez mais difícil ou complexo, se a devida assistência for dada por parceiro 

mais experiente (ou parceiros).  

Os autores asseveram que essa área de desenvolvimento foi definida como Zona de 

Desenvolvimento Proximal (doravante ZDP) por Vygotsky (1978) e Bruner (1990). Este 

segundo a denomina como scaffolding (andaimagem), ou seja, o processo de ajuda que uma 

pessoa recebe via ZDP, pois é por meio desse auxilio que o individuo pode se apropriar de um 

novo conceito durante o processo de aprendizagem e de construção do conhecimento. 

McCormick e Donato (2000), em seu estudo, intitulado perguntas do professor como 

assistência de andaimagem em uma sala de aula de Língua Inglesa como L2, utilizam-se 

de teoria cuja base epistemologica é de natureza sociocultural. Os autores afirmam que três 

concepções da teoria sociocultural, em particular, dão apoio à investigação de perguntas do 

professor. (1) A aprendizagem acontece em atividades bastante contextualizadas que 

geralmente ocorrem durante colaborações, (2) a colaboração com uma pessoa mais experiente 

durante resolução de problema geralmente resulta em desenvolvimento cognitivo no aprendiz 

e (3) a fala é a primeira ferramenta semiótica utilizada para nortear aprendizes a realizar uma 



tarefa a qual possivelmente não seria realizada sem a assistência de um parceiro mais 

experiente.  

Vygosky (1978), segundo McCormick e Donato (Op. cit.), ressalta que as questões 

formuladas por professores são exemplos de ferramentas linguísticas simbólicas que mediam 

semioticamente, assistem, bem como fornecem andaimagens para atividades mentais durante 

tarefa instrucional tanto formal como informal. Eles afirmam que as perguntas são vistas 

como forma de assistência verbal que resultam em diálogos entre um individuo mais e outro 

menos experiente (expert and novice) no contexto de linguagem de sala de aula.  

Apesar de nossos estudos tratarem do processo IRA (Pergunta, Resposta e 

Avaliação: feedback), daremos atenção, em especial, ao terceiro elemento da tríade do 

processo discursivo, também, denominado de retorno, por se tratar de um fenômeno que dá 

assistência ao desempenho do aluno em uma dada tarefa de aprendizagem, com o intuito de 

melhorar sua performance na atividade. Ademais, buscamos entender o feedback por meio da 

definição de ZDP e o conceito de andaimagem (scaffolding) postulados por Vygotsky e 

Bruner, entre outros autores, pois compreendemos que o feedback, em sentido primário, está 

relacionado a essas definições. 

Assim sendo, temos a ideia de que o feedback enquanto fenômeno de uso da 

linguagem, imprescindível à formação de diálogos entre pessoas, deve ser eficaz e formativo 

para desenvolver nos alunos o senso de autonomia, principal objetivo, dentre outros, da 

função principal do feedback. Nesse sentido, traduzimos o que afirma Harris (2006: 4-5): “O 

objetivo do feedback é encorajar o seu receptor  a avançar por meio da aprendizagem, do 

crescimento e da mudança. Feedback não é uma forma de punição. Afinal, a ação de 

alimentar (feeding) favorece a nutrição. Isso possibilita alguém a crescer de forma saudável” 

(Tradução nossa)
4
 

Nesta linha de pensamento, o que podemos inferir é a sequência lógica estabelecida 

pela ação dos verbos aprender, crescer e transformar e, assim, podermos dizer que, em 

relações de interação mútua em processo de ensino-aprendizagem para construção da 

linguagem/conhecimento, são indispensáveis as ações de aprender para crescer, crescer para 

transformar, transformar para o bem estar.  

Portanto, objetivando caracterizar práticas e efeitos do feedback de um professor na 

interação oral em sala de aula com os seus alunos, bem como investigar a terceira categoria da 

                                                           
4
 “The goal of feedback is to encourage the recipient of the feedback to move forward by learning, growing, and 

changing. Feedback is not a form of punishment; it enables person to grow in a healthy manner”. 



tríade discursiva, Pergunta, Resposta e Feedback, formularemos, a seguir, as questões de 

pesquisa, com o intuito de, no final deste estudo, tentar respondê-las à luz das teorias que 

embasam este trabalho. (1) Que tipo de feedback é recorrente na interação oral em sala de aula 

de Língua Inglesa? (2) Quais as suas funções na interação? (3) Quais as suas implicações para 

o processo de ensino-aprendizagem?   

Em se tratando de pesquisa, podemos observar que, em nível de programa de 

graduação, desconhecemos trabalhos que tratem do feedback. Portanto, ressaltamos a 

importância de realizarmos este estudo acerca do fenômeno, expandirmos seus conceitos, suas 

características, tipos, funções e estratégias no trato com o feedback, bem como de 

verificarmos quais são seus efeitos para o ensino-aprendizagem de LI.  

Concluindo, com base nos resultados, pretendemos colaborar com pesquisas acerca do 

tema e, como ponto de reflexão para os professores, em termos práticos, apresentamos os 

aspectos seguintes: (1) embasamento teórico a ser incorporado à estrutura curricular do Curso 

de Letras da UERN, habilitação em Língua Inglesa, (2) subsídios teórico-empíricos para a 

prática docente/discente visando a possíveis pesquisas em cursos de formação de professores 

em pré-serviço e em educação continuada, os quais futuramente poderão atuar em escolas de 

Ensino Fundamental II e Médio. Tudo isso, obviamente, sem perder de vista, os interesses e 

letramentos locais.  

Quanto à estrutura do trabalho, nossa dissertação compõe-se de três capítulos. No 

capítulo I, tratamos da fundamentação teórica que norteia a discussão do tema. Dessa forma, 

discutimos a interação na sala de aula de Língua Inglesa e o processo (IRA) – Iniciação, 

Resposta e Avaliação, do feedback no ensino-aprendizagem de línguas (principais 

abordagens), da fala do professor e do discurso pedagógico, do feedback na pesquisa de sala 

de aula de LI, do feedback do professor e aspectos afetivos e da  interação e do feedback na 

perspectiva sociocultural. No capítulo II, apresentamos os aspectos metodológicos da 

pesquisa: abordagem, cenário, atores, instrumentos e procedimentos da pesquisa, categorias e 

procedimentos para análise dos dados gerados. No capítulo III, realizamos análise dos dados. 

Por fim, no capítulo IV, tecemos as considerações finais, apresentamos as implicações do 

estudo para aprendizagem de LI, fornecemos uma proposta alternativa de feedback, bem 

como sugerimos encaminhamentos (sugestões de pesquisa) para a continuidade do estudo 

acerca do feedback para o ensino-aprendizagem de LI. 

 



CAPÍTULO 1 

A INTERAÇÃO NA SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA E O PROCESSO (IRA) – 

INICIAÇÃO, RESPOSTA E AVALIAÇÃO 
 

A interação entre professores e alunos em sala de aula de ensino de LE configurou-se 

durante muitas décadas com base em uma perspectiva tradicional, na qual o ensino é centrado 

no professor e volta-se para o que é externo ao aluno: o programa, as disciplinas, o docente. O 

aluno, em processo de aprendizagem, tem como papel apenas “executar prescrições que lhe 

são fixadas por autoridades exteriores” (MIZUKAMI, 1986: 8). Assim, a relação professor-

aluno é vertical: o professor é quem detém o poder decisório quanto à metodologia, ao 

conteúdo, à avaliação e à interação em sala de aula.  

Dentre esses elementos, a avaliação (destacamos o feedback – tipologia de avaliação 

de desempenho assistido e nosso objeto de estudo) é realizada predominantemente visando à 

exatidão da reprodução do conteúdo trabalhado em sala de aula. Mede-se, assim, o 

desempenho dos alunos pela quantidade e exatidão de informações que consegue reproduzir.  

Na abordagem, dá-se valor especial a provas, exames, chamadas orais, exercícios, pelo 

fato de que podem evidenciar a exatidão da reprodução de informação do aluno. Os exames, 

dentre outros procedimentos avaliativos, passam a ter um fim em si mesmo. São ritualísticos e 

notas, resultado do processo avaliativo e de desempenho dos alunos, funcionam, na sociedade, 

como instrumentos para mostrar os níveis de aquisição do conhecimento (patrimônio 

cultural). 

 A interação entre professor e aluno, em sala de aula de ensino de LE, consolida-se 

também em outro dado momento histórico por meio de outra perspectiva: a 

comportamentalista (Audiolingual).  

Segundo Mizukami, (1986) a Abordagem Audiolingual, diferentemente da perspectiva 

tradicional, caracteriza-se pelo primado do objeto (empirismo). O conhecimento é uma forma 

de “descoberta” (grifo da autora) e esta é nova para o individuo que a faz. Ademais, a autora 

ressalta que se considera o organismo sujeito às contingências do meio, sendo o conhecimento 

uma cópia de algo que simplesmente é dado no mundo exterior.  

 Por conseguinte, afirmamos que a interação em sala de aula de LE, a partir da visão 

comportamentalista, ocorre por meio de uma cultura de sala de aula em conformidade, em 



princípio, com um modelo de ensino-aprendizagem que enfatiza os métodos da psicologia do 

comportamento behaviorista: o ensino-aprendizagem baseado na formação de hábitos do tipo 

estímulo-resposta-reforço (ERR). Em outras palavras, o estímulo é aquilo que é ensinado ao 

aluno da LE. A resposta, por sua vez, é a reação do estudante ao estímulo do professor, e o 

reforço (positivo e/ou negativo) é a reação do professor à resposta do aluno com base em 

atividades de ensino.  

 Mizukami (1986) afirma ainda que Skinner (1974) pode ser considerado como um 

representante da “análise funcional” do comportamento. Para ela, pesquisas relacionadas ao 

ensino e à abordagem sistemática da instrução, sistemas ou modelos de instrução 

(desenvolvidas predominantemente nos Estados Unidos), têm seus fundamentos no 

neobehaviorismo skinneriano.   

 Nesse sentido, a autora (Op. cit.) frisa que os modelos são desenvolvidos a partir da 

análise de processos por meio dos quais o comportamento humano é modelado e reforçado. 

Para isso, implicam recompensa e controle, como também o planejamento cuidadoso das 

contingências de aprendizagem, das sequências de atividades de aprendizagem e da 

modelagem do comportamento humano, a partir da manipulação de reforços, desprezando os 

elementos não observáveis ou subjacentes a este mesmo comportamento.  

 Nesse processo, o conteúdo transmitido aos alunos visa a objetivos e a habilidades que 

motivam o educando para a competência. O aluno é considerado como um recipiente de 

informações e reflexões e o professor, por sua vez, é responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento do sistema de ensino-aprendizagem, além de ser considerado como um 

planejador e um analista de contingências.  

O professor, em outras palavras, é um engenheiro comportamental que consiste em 

arranjar as contingências de reforço de modo a possibilitar ou aumentar a probabilidade de 

ocorrência de uma resposta a ser aprendida. Assim sendo, ele deve dispor de condições 

necessárias para dar reforços aos alunos (em relação às respostas desejadas), bem como para 

planejar melhor suas atividades.  

Nessa perspectiva comportamentalista, Mizukami (p. 30) afirma que 

os comportamentos desejados dos alunos serão instalados e mantidos por 

condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como elogios, graus, notas, prêmios, 

reconhecimentos do mestre e dos colegas, prestígios etc., os quais, por sua vez, estão 

associados com uma outra classe de reforçadores mais remotos e generalizados, tais 

como o diploma, as vantagens da futura profissão, a aprovação final no curso, 

possibilidade de ascensão social, monetária, status, prestígio da profissão etc.  

 



 Esses condicionantes e reforçadores, tais como elogios, prêmios, reconhecimento, 

prestígio, fornecidos aos alunos na abordagem comportamentalista, apesar de tentar reforçar a 

aprendizagem de forma positiva, não eximem, de sala de aula de línguas, o ensino centrado no 

professor. Assim, o docente é quem decide o controle de sala de aula em relação à 

metodologia, ao conteúdo e à avaliação, e é ele quem controla a interação no ambiente. Inicia 

os turnos (faz perguntas) e é quem assume o papel no processo de feedback (faz avaliação), ou 

seja, é quem fornece a retroalimentação às respostas dos alunos, aumentando as relações 

assimétricas. 

 Nessa perspectiva, cabe ao aluno responder as indagações do professor que avalia o 

desempenho do discente com base em acertos e/ou erros durante as aulas. Dessa forma, o 

papel do aluno no processo de feedback, na interação, é inexistente. Ou seja, é o professor que 

desempenha o papel exclusivo de avaliá-lo. 

 Mizukami (Op. cit.) afirma que a avaliação está diretamente ligada a objetivo(s) 

estabelecido(s): pré-testagem e conhecimento dos comportamentos prévios, a partir dos quais 

serão planejadas e executadas as etapas seguintes do processo de ensino-aprendizagem. A 

avaliação é igualmente realizada no decorrer do processo, já que são definidos objetivos finais 

(terminais) e intermediários e é vista como parte integrante das próprias condições para a 

ocorrência da aprendizagem, pois os comportamentos dos alunos são modelados na medida 

em que estes têm conhecimento dos resultados de seus desempenhos. Ademais, a avaliação, 

segundo a autora, também ocorre no final do processo, com a finalidade de se saber se os 

comportamentos finais desejados foram adquiridos pelos alunos.     

 Pelo exposto, trataremos da interação em sala de aula de LI e do processo IRA no qual 

eram baseadas as abordagens tradicional e comportamentalista de ensino-aprendizagem 

durante décadas e, em especial, destacamos o feedback por ser uma tipologia de avaliação da 

aprendizagem.  

 Sinclair e Coulthard (1978: 21) defendem que a interação típica de sala de aula 

consiste da iniciação pelo professor, seguida da resposta do aluno e, subsequentemente, de um 

feedback do professor a essa resposta. Os autores denominam essa formação discursiva de 

processo IRA que corresponde, de forma muito próxima, às categorias criadas por Bellack, 

denominadas de (move): Solicitação, Resposta e Reação.  

 Décadas após, Moita Lopes (1996: 98), ao tratar da formação discursiva, ou seja, da 

estrutura tripartite desse processo, Iniciação, Resposta e Avaliação (SINCLAIR e 



COULTHARD, 1978), ressalta que o processo de ensino-aprendizagem de LE é centrado no 

professor, cuja interação com os alunos acontece de forma assimétrica que é, segundo o autor, 

tão comum de ser observada em sala de aula de línguas.  

 O autor (Op. cit.) afirma que o controle da interação por parte do professor pode ser 

detectado por meio de tais categorias/movimentos. Ou seja, o domínio do professor pode ser 

identificado pela própria formação discursiva: o professor é quem faz a iniciação, isto é, é 

quem controla os diálogos. É quem, portanto, detém o poder da interação em sala de aula. É 

ele quem faz perguntas aos alunos acerca de respostas que já domina e fornece o feedback.  

 Em face do exposto, trataremos, no item seguinte, da terceira categoria do processo 

IRA (Avaliação/feedback) à luz de pressupostos teóricos.  

    

1.1 FEEDBACK NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: 

PRINCIPAIS ABORDAGENS 

 

Nesta seção, discutiremos o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, no 

processo de feedback, bem como trataremos de tipologias/funções de feedback a partir das 

abordagens de ensino-aprendizagem de línguas.  

 

1.1.1 Abordagem da Gramática e da Tradução 

  

 Pakrauska (1991), ao tratar da Abordagem da Gramática e da Tradução, afirma que o 

próprio nome da abordagem sugere o que de fato esta ensina e representa: o ensino com foco 

na gramática da língua alvo. Nesse sentido, o objetivo principal da Abordagem é motivar os 

sujeitos para a prática da língua por meio da versão e tradução de textos da língua alvo para a 

língua mãe.  

 Assim sendo, percebemos que o papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem nessa perspectiva acontece de forma centrada nele mesmo. Isto é, o professor, 

além de determinar os turnos de fala, é quem faz perguntas, quem somente fornece feedback, 

quem dirige as lições e quem indica os tipos de textos utilizados em sala de aula pelos alunos 

com base no material de ensino.  

 Segundo Richards e Rogers (2001: 5) as características principais da Abordagem da 

Gramática e da Tradução são: 



(1) Fazer com que os alunos aprendam uma língua estrangeira a fim de conhecer sua 

literatura ou para conseguir desenvolvimento intelectual por meio de exercícios 

mentais que resultam dos estudos desse idioma. 

(2)  Ler e escrever são as habilidades linguísticas principais. Pouca ou nenhuma atenção 

sistemática é dada às habilidades de produção oral ou compreensão oral. 

(3) Selecionar o vocabulário exclusivamente baseado no uso de textos de leitura e de 

palavras que são usadas por meio de listas lexicais bilíngues, fazer estudo do 

dicionário e exercícios de memorização. Em um texto típico da gramática tradução, as 

regras gramaticais são apresentadas e ilustradas em lista de itens vocabular que é 

apresentada com suas equivalentes traduções. Além disso, exercícios de tradução são 

prescritos. 

(4) Almejar que os alunos atinjam índices elevados em tradução, uma vez que terão de se 

submeter a exames escritos formais. Assim, precisão/correção é algo enfatizado.    

(5) E, por fim, ensinar a gramática da língua dedutivamente, isto é, por meio de estudos e 

apresentação de regras (gramaticais) que são, assim, praticadas por meio de exercícios 

de tradução. 

 Portanto, percebemos que o papel do professor, no processo de feedback na 

Abordagem da Gramática e da Tradução, é avaliar o desempenho dos alunos com base na 

precisão, na acuracidade, o que implica dizer que erros devem ser evitados. Os alunos 

precisam, nesse sentido, dominar bem as regras da língua alvo, bem como fazer exercícios de 

memorização. Pouco ou nenhum olhar sistemático é dado às habilidades de produção oral ou 

compreensão auditiva quando se utiliza esta Abordagem. A avaliação (feedback) do professor, 

consequentemente, focaliza as modalidades de leitura e de escrita, cuja função é valorizar a 

exatidão das respostas dos alunos com base na memorização de listas lexicais e na tradução de 

textos.  

 Por fim, ressaltamos o que Richards e Rogers (2001: 7) destacam, em relação a esta 

perspectiva, a qual sofreu declínio em detrimento de paradigmas subsequentes, “apesar de ser 

verdadeiro dizer que o método da gramática e da tradução é muito praticado ainda hoje, não 

há quem o advogue.” Além do mais, os autores afirmam que “é uma abordagem para a qual 

não há teoria, nem há literatura que ofereça uma base lógica ou que justifique esta perspectiva 



ou que atente relacioná-la a temas em linguística, psicologia ou teoria educacional.” (tradução 

nossa)
5
 

  

1.1.2 Abordagem Audiolingual 

 

 Pakrauska (1991) afirma que a Abordagem Audiolingual, desenvolvida a partir de 

1950, baseia-se na psicologia behaviorista (Skinner, 1957). Segundo a autora, a teoria parte do 

princípio de uma aprendizagem mecânica, com repetições sistemáticas do tipo estímulo-

resposta automáticas (E–R). Essa abordagem para autora, destaca-se como método dos drills, 

ou seja, consiste em se apresentar um modelo de produção oral para o aluno por meio de 

gravações em áudio (fitas gravadas) ou por meio de gravações feitas pelo próprio professor. 

 Assim, pode-se perceber, intensiva prática da produção oral por meio de exercícios de 

repetição, cuja função é desenvolver a língua de forma efetiva. As principais características do 

Método Audiolingual, segundo a autora, são: 

(1) Os alunos devem primeiro ouvir, depois falar e, então, ler, para finalmente escrever na 

língua alvo. 

(2) O material novo é apresentado sob a forma de diálogo. 

(3) Depende da mímica, da memorização de um conjunto de frases e da aprendizagem 

intensiva por meio da repetição, uma vez que se acredita que a língua é aprendida por 

meio da formação de hábitos do tipo (E–R–R), ou seja, estímulo, resposta e reforço. 

(4) Nos estágios iniciais, o vocabulário é rigorosamente controlado e limitado. 

(5) Há um grande empenho em se evitar que os alunos cometam erros. 

(6) Respostas certas são imediatamente reforçadas. 

(7) Pode-se comparar o papel do professor ao de um treinador de animais, como de um 

papagaio, por exemplo. 

Podemos inferir que, no Método Audiolingual, o papel do professor no processo de 

ensino-aprendizagem restringe-se ao que o método postula: a aprendizagem acontece por 

meio do processo de formação de hábitos (E-R-R). Richards e Rogers (1993: 50) frisam que o 

estímulo é aquilo que é ensinado ou apresentado da língua estrangeira. A resposta é a reação 

                                                           
5 Though it may be true to say that the Grammar –Translation Method is still widely practiced, it has no 

advocates. It is a method for which there is no theory. There is no literature that offers a rationale or 

justification for it or that attempts to relate it to issues in linguistics, psychology, or educational theory.   

 



do aprendiz ao estimulo do professor e, por fim, o reforço é a aprovação e o elogio do docente 

ou dos amigos de sala de aula ou da autossatisfação do uso da língua alvo.  

 Por um lado, os autores afirmam que o ensino-aprendizagem centra-se no professor, o 

qual, por sua vez, assume papel ativo no processo, ou seja, ele faz uso da língua alvo como 

modelo, controla a direção e o ritmo da aprendizagem, monitora e corrige o desempenho dos 

alunos. Assim sendo, o ensino com base em tal Abordagem, segundo os autores, é visto como 

o resultado da interação verbal entre o professor e os alunos.  

 Richards e Rogers (Op. cit.) afirmam que, por outro lado, os alunos assumem papel 

reativo, pois respondem aos estímulos do professor e, portanto, têm pouco controle do 

conteúdo, ritmo ou estilos de aprendizagem. Em outras palavras, os alunos não são 

motivados/encorajados para iniciarem a interação de sala de aula, pois isso pode causar erros 

na aprendizagem.  

 Diante de tais evidências, podemos perceber que, na Abordagem Audiolingual, o papel 

do professor no processo de feedback é avaliar o desempenho dos alunos com base em 

estímulos: reforço positivo (elogio, polegar estendido para cima) em caso de acertos por parte 

dos discentes e, em se tratando de erros em sala de aula, reforço negativo (correção dos erros 

em voz alta, pedido de atenção).  

Assim, os alunos devem ser capazes de responder os questionamentos do professor e 

de forma precisa, bem como de evitar lapso e/ou equívocos e o docente, por sua vez, deve 

fornecer-lhes o feedback (positivo e/ou negativo) as suas respostas em sala de aula.  

 O feedback do professor, na abordagem, corresponde a reforço positivo (positive 

reinforcement) e negativo (negative reinforcement). Richards e Rogers (2001: 57), ao 

descreverem as duas tipologias de feedback, apresentam as definições seguintes para os 

termos em inglês, respectivamente, comportamento suscetível de ocorrer e tornar-se hábito e 

comportamento não suscetível de ocorrer para não se tornar hábito.  

 O feedback na perspectiva Audiolingual é mecanizado (não motiva à aprendizagem 

reflexiva) e o modelo de proficiência é o falante nativo. Prioriza-se a acuracidade, pois não se 

admitem erros na interação em sala de aula. 

 Apesar de o Método Audiolingual fundamentar-se em uma teoria própria (com base 

nos estudos psicológicos de Skinner) bem como se apropriar de uma literatura que oferece 

uma base lógica e que justifique suas teorias (tem relação com assuntos em linguística, 



psicologia ou teoria educacional), entrou em declínio no início da década de sessenta com o 

surgimento de abordagens e métodos de ensino alternativos.  

 

1.1.3 Abordagem Comunicativa  

 

 Pakrauska (1991), ao tratar da Abordagem Comunicativa, afirma que esta surgiu nos 

últimos anos da década de 70 e consolidou-se como abordagem nos anos 80. A maior 

preocupação com o uso da língua como comunicação, na visão da autora, surgiu a partir de 

pesquisas mais recentes nas áreas de psicolinguística e sociolingüística, o que se trata, 

basicamente, de uma reviravolta nas prioridades estabelecidas para o ensino de línguas.  

 Portanto, os métodos que enfatizam o uso da língua por meio da aplicação exacerbada 

de estruturas gramaticais, ao invés da competência linguística, tiveram seu declínio mais 

acentuado e perderam forças. No entanto, nessa abordagem, percebemos em sua acepção que 

“a competência linguística passou a ser vista como um setor da competência comunicativa, 

que não exclui a gramática”, (PAKRAUSKA, 1991: 29).  

 Na Abordagem Comunicativa, ao invés de se trabalharem exercícios de memorização, 

como sugeridos pela Abordagem da Gramática e da Tradução, e atividades de drills, como 

aplicados pelo Método Audiolingual, os alunos trabalham com base nos atos de fala: 

concordar, pedir informações, oferecer ajuda etc, de noções (hora, duração, dúvida) e de 

habilidades (o ponto principal de uma mensagem, falar com fluência, escrever cartas 

pessoais). 

 Nesse sentido, temos como características dessa abordagem: 

(1) Priorizam-se as necessidades de comunicação (funções) do aluno. Como, por exemplo, 

sugerir, concordar ou persuadir. 

(2) As funções são apresentadas em situações que modificam essas necessidades, como 

por exemplo, conversar com uma garota em uma lanchonete. Enfim, enfatiza-se o 

modo pelo qual podemos usar determinada forma para atingirmos necessidades 

específicas de comunicação. 

(3) Os materiais de ensino baseiam-se muito mais no aluno e refletem com maior precisão 

o uso natural da língua.  

(4) Participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem por meio de 

dramatizações, trabalhos em grupos e simulação. 



 Richards e Rogers (2001) corroboram as palavras da autora (PAKRAUSKA, 1991), ao 

afirmarem que, na Abordagem Comunicativa, o papel do professor no processo de ensino-

aprendizagem apresenta dois aspectos relevantes: (1) o professor deve facilitar o processo de 

comunicação entre todos os participantes de sala de aula e entre esses participantes e as várias 

atividades e textos. (2) o docente deve agir como um participante independente no grupo de 

ensino-aprendizagem. 

Além do mais, segundo os autores, existem outros papéis atribuídos ao professor: (1) 

analista de necessidades, pois ele assume a responsabilidade de determinar e responder às 

necessidades linguísticas do aluno. (2) professor-conselheiro, uma vez que se espera que ele 

seja um exemplo de comunicador efetivo na busca por maximizar a combinação entre a 

intenção do falante e a  interpretação do ouvinte por meio do uso de paráfrase, confirmação e 

feedback e (3) gerente do processo de grupos de trabalho, pois tem a responsabilidade de 

organizar a sala de aula como espaço para comunicação e para atividades comunicativas.  

 Richards e Rogers (Op. cit.) defendem que a ênfase no processo comunicativo, ao 

invés de recair sobre o domínio das formas de uma língua, aponta para papéis diferentes dos 

alunos se comparados aos papéis destes em salas de aula mais tradicionais de ensino de 

línguas estrangeiras.  

Ainda quanto ao papel do aprendiz, Breen e Candlin (1980), citados por Richards e 

Rogers (2001: 166), afirmam que 

O papel do aluno, nessa perspectiva, como um comunicador - entre si, o processo de 

aprendizagem e o objeto de aprendizagem - emerge e interage com o papel de 

comunicador comum dentro do grupo e com os procedimentos de sala de aula e com 

as atividades que o grupo se compromete. (Tradução nossa)
6
 

 

 Ademais, os autores asseveram que existe, segundo a Abordagem Comunicativa, 

reconhecimento por parte dos alunos, pois eles trazem concepções acerca de como o ensino e 

a aprendizagem devem ser, o que é um aspecto importante. 

Quanto ao trabalho com textos, estes geralmente são apresentados em forma de 

diálogos, em que regras gramaticais não são apresentadas e não há padronização na 

organização de sala de aula. Espera-se que os alunos interajam entre eles mesmos ao invés de 

interagirem apenas com o professor e, consequentemente, as correções de “erros” não são 

explicitas ou são infrequentes.  

                                                           

6 The role of the negotiator - between the self, the learning process, and the object of learning - emerges from 

and interacts with the role of joint negotiator within the group and within the classroom procedures and 

activities which the group undertakes. 



Richards e Rogers (Op. cit.) frisam que 

 

Os teóricos da Abordagem Comunicativa, por conseguinte, recomendam que os 

alunos aprendam a perceber que a comunicação com falha é uma responsabilidade 

comum e não a culpa do falante ou do ouvinte. Da mesma forma, a comunicação 

bem-sucedida é uma realização conjunta alcançada e reconhecida em sala de aula 

por todos. (Tradução nossa – p. 166)
7
 

 

Com base nos autores Richards e Rogers (Op. cit.), concluímos que a avaliação é 

realizada de acordo com os resultados de ações coletivas e não se encontram culpados para os 

“erros” de comunicação cometidos pelos participantes na interação em sala de aula, um mal a 

ser combatido na Abordagem Audiolingual. 

A esse respeito, Araújo (1997: 32) evidencia que 

 

quanto à noção de avaliação, na AC, percebe-se que houve um grande avanço em 

relação às abordagens anteriores. Ao avaliar, o professor comunicativo está 

preocupado, acima de tudo, com a fluência no processo de comunicação. Os erros 

são vistos mais como uma tentativa de acerto de que um mau a ser evitado a todo 

custo, como acontece na AE. Assim, a avaliação implica não apenas a correção 

formal, mas principalmente, na propriedade de uso da língua de acordo com o 

contexto social específico. Esse tipo de avaliação, geralmente, define uma situação, 

os papéis que os alunos vão assumir e o problema a ser resolvido. 

 Com base em Araújo (Op. cit.), observamos que o papel do professor no fornecimento 

de feedback, na Abordagem Comunicativa, é  perceber os erros dos alunos mais como uma 

tentativa de acerto, bem como testar a capacidade dos discentes por meio de problemas a 

serem resolvidos em sala de aula.  

Isso nos motiva afirmar, portanto, que, nessa perspectiva, ao avaliar os alunos, o 

professor oferece-lhes múltiplas escolhas, como também dar-lhes ampla liberdade quanto ao 

que eles vão dizer e como vão dizer, podendo, a nosso ver, a avaliação se configurar em 

participação efetiva do aluno no processo de feedback. 

 A perspectiva comunicativa, que diverge em princípios das Abordagens da Gramática 

e da Tradução e da Audiolingual e é considerada atraente, apresenta também desvantagens. A 

esse respeito, Pakrauska (1991: 29) evidencia que 

 

o fato dos proponentes da AC visarem à competência comunicativa como único alvo 

a ser atingido pelo aluno, sem se preocuparem em definir quaisquer linhas 

metodológicas mais precisas, tornou essa proposta altamente vulnerável a criticas de 

especialistas. Todavia não se pode negar o fato de que a AC chamou a atenção dos 

professores para a importância de outros aspectos da língua. [...] ao mesmo tempo, 

                                                           
7 Communicative Language Teaching methodologists consequently recommend that learners learn to see that 

failed communication is a joint responsibility and not the fault of speaker or listener. Similarly, successful 

communication is an accomplishment jointly achieved and acknowledge. 



encorajou uma metodologia que se apoia menos na prática mecânica, centrada no 

professor e mais na simulação de situações naturais do dia a dia.   

 

Menezes de Souza (1992), citado por Araújo (op. cit), comenta que o conceito de 

competência comunicativa torna-se idealizante e redutor, uma vez que o falante nativo é o 

modelo a ser seguido pelo falante estrangeiro que, por sua vez, vive uma realidade sócio-

histórica diferente da vivenciada pelo nativo.  

Além do mais, nessa linha de pensamento, Fontão (1994 apud ARAÚJO, 1997) critica 

o fato de a competência comunicativa ter sido utilizada, com certa frequência, como um 

conceito estanque, que não trata da imprevisibilidade, nem da dinamicidade do processo da 

comunicação. 

Com base nos pontos de vistas expressos pelos autores mencionados, discorreremos, 

em síntese, acerca de diferenças do papel do professor no processo de feedback nas três 

abordagens, bem como nos posicionaremos em relação a alternativas de feedback para a 

aprendizagem por meio de avaliação formativa e sociointeracionista (BROOKHART, 2008).  

Na Gramática e Tradução, a aprendizagem consiste em memorização e em aquisição 

de informações. Portanto, o papel do professor é fornecer feedback às respostas dos alunos 

com base em exercícios de memorização e do uso de regras gramaticais. E também com base 

na capacidade que o aluno tem de traduzir textos da língua alvo para a língua mãe e vice 

versa. 

Na Abordagem Audiolingual, leva-se em conta a aprendizagem de estímulos e de 

formação de hábitos mecanicistas, e o papel do professor é fornecer feedback, reforço positivo 

e/ou reforço negativo, baseado no comportamento dos alunos. Dá-se reforço positivo às 

respostas corretas dos alunos, enquanto se evita a todo custo o erro em sala de aula. 

Com base no que está preconizado nas Abordagens, podemos observar que as 

Abordagens da Gramática e da Tradução e a Audiolingual divergem, de fato, em funções 

quanto ao papel do professor no fornecimento de feedback em sala de aula de línguas.  

No entanto, do ponto de vista de processo avaliativo, o papel do professor, no trato 

com o feedback, centra-se nele mesmo, em ambas perspectivas. Dessa forma, podemos 

observar que a função avaliativa do retorno do professor nas duas abordagens recai sobre um 

aspecto crucial: elimina o papel do aluno do processo de feedback em grande parte das salas 

de aula de línguas, ainda, nos dias atuais.  



Em relação à Abordagem Comunicativa, cujas características divergem das anteriores, 

a aprendizagem parece ser centrada no aluno. A comunicação, nessa perspectiva, com falha 

e/ou bem sucedida, é uma responsabilidade/realização comum/conjunta. Consequentemente, 

correções de “erros” não são explicitas ou são infrequentes. Espera-se que os alunos interajam 

entre eles mesmos, ao invés de interagirem somente com o professor. Assim, na interação, o 

papel do professor no fornecimento de feedback parece ser avaliar os alunos de acordo com os 

papéis que eles exercem nos diálogos e na comunicação.  

Nas Abordagens da Gramática e da Tradução e Audiolingual, o professor parece ser o 

único responsável por fornecer feedback de tipos avaliativos positivo e negativo, e o aluno, 

por sua vez,  limita-se  a responder questões. Ou seja, a mediação entre professor e aluno na 

construção do conhecimento parece ser unilateral. Em outras palavras, centra-se apenas no 

professor. Segundo Araújo (Op. cit., p. 29), a Abordagem Comunicativa, apesar de manter 

interfaces, em alguns aspectos, com teorias socioculturais que valorizam a aprendizagem por 

meio da interação, apresenta também elementos vulneráveis a críticas. O autor afirma que  

 

[...] a noção que sugere de comunicação, está implícita a idéia de que a comunicação 

é de natureza monológica: é o resultado dos processos “intuitivos (interpretação e 

produção) ativados pelo aprendiz , individualmente, b) a referida proposta não prevê 

a necessária mediação do par mais competente na construção da competência 

comunicativa do aluno [...]  

 

Com base nos autores, cujas obras foram mencionadas, a proposta de feedback que ora 

apresentamos se assenta em pressupostos que valorizam, diferentemente das Abordagens da 

Grámatica e da Tradução, da Audiolingual e da Comunicativa, a necessidade da mediação do 

par mais experiente na construção da competência comunicativa do aluno. E, nesse sentido, o 

feedback exerce papel relevante como estratégia de desempenho assistido na aprendizagem 

em sala de aula de Língua Inglesa. Portanto, em consonância com o pensamento de Brookhart 

(2008), segundo a qual a função do feedback, como componente de uma avaliação formativa, 

é importante porque fornece informações aos professores acerca do desempenho dos discentes 

em relação aos objetivos de aprendizagem. 

Neste modelo avaliativo-formativo, o aluno pode se perguntar “Que conhecimentos ou 

habilidades tenho que desenvolver?”; “A que distância estou desses elementos agora?”; e, “O 

que preciso fazer em seguida?”. A autora ressalta que fornecer feedabck eficaz é uma das 

habilidades que os professores precisam dominar como parte da avaliação formativa efetiva. 



Nas páginas 64, quadro 03, e 69, quadro 04, desta dissertação, apresentaremos sugestões de 

feedback eficaz propostas por Brookhart (2008). 

O feedback pode ser muito poderoso se bem aplicado. O poder do feedback formativo 

se assenta na abordagem “double-barreled”
8
 que atende tanto a aspectos cognitivos quanto a 

aspectos motivacionais.  

Nesse sentido, a autora afirma que o feedback eficaz dá informações de que os alunos 

necessitam, de forma que eles podem perceber em que nível de aprendizagem se encontram e 

o que eles precisam fazer em seguida em relação à aprendizagem – aspecto cognitivo. Logo 

que percebem o que fazer e porque fazer determinada ação, muitos alunos desenvolvem 

sentimentos de que eles podem ter controle sobre seu desenvolvimento, o que Brookhart (Op. 

cit.) denomina de aspecto motivacional.  

Para autora, o feedback eficaz deve se constituir como avaliação de sala de aula na 

qual os alunos possam ver críticas construtivas como algo positivo, como também possam 

entender que a aprendizagem não pode acontecer sem a prática efetiva.  

Portanto, contrapondo-nos ao feedback fornecido nas Abordagens da Gramática e da 

Tradução, Audiolingual e Comunicativa, acreditamos que o retorno tem que ser parte da 

avaliação formativa do professor,  parceiro mais experiente, o qual ajuda o aluno, parceiro 

menos experiente, a construir o conhecimento, bem como a avançar na aprendizagem por 

meio do diálogo e da interação em sala de aula.  

Além do mais, o feedback como  estratégia de desempenho assistido, a nosso ver,  

assenta-se em pressupostos socioculturais que valorizam atividades metacognitivas, como a 

autorregulação, estratégia que incita o aluno a ser corresponsável  por sua aprendizagem.  

Portanto, Brookhart (Op. cit.) entende que o feedback acerca da autorregulação é 

eficaz pelo fato de poder aumentar a autoconfiança dos alunos. Com na autora, defendemos 

que o papel do professor, no processo de feedback, deve ser de perceber os “erros” e/ou lapsos 

de linguagem dos alunos, sejam orais ou escritos, como forma de tentativa ao acerto. E 

também de garantir espaço, em sala de aula, para que os docentes possam fornecer feedback e, 

por meio deste retorno, possam dizer como estão se saindo/sentindo em relação à 

aprendizagem.  

A esse respeito e por analogia, uma criança realmente consegue andar, após várias 

tentativas, exceto as que sofrem algum tipo de anomalia, depois de ter caído poucas e/ou 

                                                           
8
 Duplo efeito 



muitas vezes. A nossa ajuda como pai, mãe, baby-sitter, em relação à ação da criança, deve 

ser levantá-la ou deixá-la sustentar-se e, assim, realmente poder caminhar sozinha. 

O professor simplesmente pode corrigir os “erros” do aluno, como, por exemplo, 

substituir uma palavra com deslize ortográfico pela forma adequada ou simplesmente circular 

o “erro” de vermelho na atividade/prova do aluno. Agindo assim, ele estará fornecendo 

feedback normativo pelo fato de focalizar simplesmente à forma linguística e não atentar para 

o processo que fez o aluno cometer o “erro”.  

Se o professor fala do processo que levou o aluno ao “erro”, ele, assim, pode estar 

ajudando o discente por meio de andaimagem a perceber como o “erro” foi cometido. Assim, 

o discente, mediante descoberta e situação de uso da linguagem, pode passar a monitorar sua 

própria aprendizagem e ter controle sobre ela, o que denominamos de autorregulação.   

Por conseguinte, o feedback formativo, que ora defendemos, mantém interfaces com a 

autorregulação pelo fato de motivar a reflexão e, sobretudo, informar acerca de uma tarefa de 

aprendizagem no intuito de que a pessoa que a realiza possa melhorar seu desempenho, para 

que a aprendizagem, dessa forma, se efetive.  

   

1. 2 A FALA DO PROFESSOR E O DISCURSO PEDAGÓGICO  

   

Nesta seção, trataremos da formação discursiva (processo IRA) em relações de 

simetria (contexto social) e relações de assimetria (contexto escolar). 

Em diálogos espontâneos, ou seja, em conversas do dia a dia, é natural observarmos 

que as pessoas utilizam a formação discursiva de maneira diferente da organização discursiva 

utilizada por professores e alunos em sala de aula de Língua Inglesa.  

Em contextos fora de sala de aula, por um lado, elas fazem perguntas, dão respostas a 

questionamentos, como também comentam, criticam, esclarecem, interrogam, refutam e 

avaliam algo. Em síntese, elas fornecem feedback acerca do  que está sendo debatido na 

interação, de maneira bastante simétrica. Entretanto, podemos observar em nossa pesquisa, na 

sala de aula do 6º Ano, Ensino Fundamental, que os diálogos, entre o professor de Inglês e 

seus alunos, são marcados pela manutenção de relações assimétricas: o professor é quem 

sempre inicia o diálogo, ou seja, começa o turno de fala, os alunos dão respostas curtas aos 

questionamentos do professor e o professor fornece-lhes feedback.  (ver apêndice) 



Em outras palavras, o controle de sala de aula do professor do 6º Ano, pelo que 

pudemos observar, atende ao seguinte ritual: ele fala mais, isto é, usa mais turnos de fala e é 

quem indica dentre os alunos quem pode falar ou não e ele (professor) é quem sempre 

encaminha as atividades. 

Assim, a interação parece impossibilitar o consenso, a relação simétrica entre 

professor e alunos em sala de aula pelo fato dos alunos não fazerem escolhas, não avaliarem 

sua aprendizagem e não traçarem os objetivos da aula, também com o professor.  

Tudo isso, podemos entender, é resultado das relações de poder (empoderamento) que 

a instituição delega ao docente e, ele por sua vez, assume o controle do dizer/fazer na maior 

parte do tempo na interação.    

Consolo (2000), ao abordar a ação do professor e a participação oral dos alunos na 

interação de sala de aula, afirma que nesse ambiente tanto professores quanto alunos podem 

ser vistos como atores sociais em contextos sociolinguísticos nos quais a língua falada assume 

funções sociais e pedagógicas.  

O autor afirma que as funções da língua, nesse contexto de ensino-aprendizagem, são 

produzidas sob padrões de conversa (discurso) típica(o) dos sistemas de comunicação em sala 

de aula, em que o papel da linguagem é se estender para além da comunicação de informações 

proposicionais, assim, favorecendo o estabelecimento e a manutenção das relações em sala de 

aula.  

 Acredita-se, portanto, que a geração de insumo da língua por meio da interação nesse 

contexto favorece a aquisição da linguagem, pois a língua falada em sala de aula não está 

apenas ligada a objetivos sociais e pedagógicos, mas também se estabelece como um meio de 

aprendizagem do próprio idioma e, assim, se torna útil à aprendizagem de muitos alunos.  

 No que diz respeito à fala do professor e ao discurso pedagógico, Consolo (2000) 

afirma que as características da comunicação, em sala de aula, têm sido amplamente 

discutidas na literatura. Por um lado, para Coulthart (1977 apud CONSOLO, 2000), os 

principais propósitos da comunicação em sala de aula são instruir e informar os alunos. Por 

outro lado, Cheepen e Monaghan (1990), citados por Consolo, afirmam que as escolhas 

estruturais linguísticas e padrões de interação na conversa (comunicação) de sala de aula 

diferem das escolhas que são evidentes em outros tipos de conversa, como por exemplo, na 

conversa diária, que normalmente visa a informar e a interagir para fins sociais.  



 Em estudo acerca de conversa em aulas de ciências, Lemke (1989), citado por Consolo 

(Op. cit.), identificou dois tipos de tensão no uso da língua. O primeiro é a tensão entre o uso 

da língua para ensinar o conteúdo e o segundo, a tensão para realizar a interação social.  

Para Lemke, segundo Consolo (Op. cit), os professores ao manterem o controle da 

conversa e dos padrões de interação a fim de seguir sua agenda de ensino (plano de ensino), 

veem as respostas dos alunos como pró-forma, já que nada mais são do que mera repetição do 

que já foi dito em sala de aula. O segundo tipo de tensão é aquele observado entre “formas 

científicas de dizer as coisas” e o uso de uma língua mais coloquial, como por exemplo, a 

língua usada no dia a dia de sala de aula. Podemos observar isso quando o professor desvia de 

suas rotinas típicas, em contexto de sala de aula, em relação ao uso da língua, o que resulta em 

um ambiente mais alegre e pessoal que faz com que os alunos se tornem mais 

receptivos/participativos ao que ele tem a dizer à turma e a trabalhar em sala de aula.  

 O autor assevera que o uso da língua por professores e alunos, em sala de aula, não 

tem que ser restrito ao registro da forma, nem da manutenção das interações verbais 

assimétricas. No entanto, ele afirma que a interação é realizada de forma eficaz quando ocorre 

negociação entre os atores sociais – professor e alunos. Isto é, quando os interlocutores 

assumem papéis conversacionais (verbais) em sala de aula de forma simétrica, na tentativa de 

chegar a decisões por meio de consenso e não por decisão unilateral.  

 

Na comunicação em sala de aula típica, decisões unilaterais, no entanto, ocorrem 

devido o professor normalmente seguir um plano de ação de acordo com a sua visão 

de ensino e aprendizagem, metas e objetivos do curso. Não é apenas o(a) 

professor(a) que controla a interação de sala de aula por meio de sua agenda de 

ensino quando ele/ela usa a língua para gerenciar a sala de aula. Ele/ela também 

assume papel importante no gerenciamento do tópico e é quem controla o sistema 

social das relações interpessoais na sala de aula através do direito de 

fala/intervenção que é confiável a ele e/ou à ela pelo contexto escolar.  (CONSOLO, 

2000: 93) – Tradução nossa.
9
  

 

Lemke (apud CONSOLO, 2000) ressalta que outros tipos de encontros (que não sejam 

em sala de aula) em que a fala cotidiana ocorre, os interlocutores normalmente partilham o 

controle e o gerenciamento do tema, a tomada de turno e a orientação da conversa. No 

entanto, ele chama a atenção para o fato de que o projeto pedagógico - plano de ação do 

                                                           
9
 In typical classroom communication, however, unilateral decisions occur because the teacher usually follows a 

plan of action in agreement with his or her views of teaching and learning and aims and course objectives. Not 
only does the teacher manipulate classroom interaction through his or her agenda as he or she uses language 
for classroom management and controls the social system of interpersonal relations in the classroom through 
the speaking rights entrusted to him or her by the schooling context. 



professor - pode impedir a interação verbal entre pessoas em contexto de sala de aula, mesmo 

que esse diálogo possa parecer conversa espontânea entre atores sociais.  

O professor e seus alunos podem simplesmente seguir uma ação (ritual habitual) em 

sala de aula e ele, em alguns casos, pode deixar de explorar as capacidades cognitivas dos 

aprendizes e, portanto, não satisfazer as necessidades de aprendizagem destes.  

Com base em Consolo (Op. cit.), defendemos que o papel do professor, em sala de 

aula, deve ser o de estabelecer relações de simetria com os alunos e entre os alunos, apesar de 

que não podemos perder de vista o status do professor, as condições sociais do professor e 

dos alunos, o domínio linguístico, o que pode contribuir para o aumento da assimetria devido 

às relações de poder mantidas entre os sujeitos em suas interações em sala de aula.  

Obviamente, o professor não pode perder de vista que ele é o mediador mais 

experiente na interação com seus alunos, atores menos experientes. Ele é quem, por 

compromisso profissional, pode conduzir os objetivos do ensino-aprendizagem, como 

também pode permitir que os alunos opinem  acerca das metas, de acordo com os interesses 

de aprendizagem.  

Metaforicamente, o professor deve compartilhar com seus alunos a condução do barco 

e juntos possam traçar os rumos a serem seguidos a fim de alcançar o outro lado da margem, 

sem que ninguém venha ficar à deriva no imenso lago. Dessa forma, ele deve criar objetivos 

de aprendizagem com seus alunos e os discentes, por sua vez, devem assumir com o professor 

responsabilidades no cumprimento dessas metas. Assim, eles podem, de forma coletiva, estar 

proporcionando um ambiente de consenso e de reciprocidade por meio de atividades distantes 

de posição unilateral e de relação assimétrica em sala de aula. 

Se o aluno pode monitorar e controlar sua própria aprendizagem, o que denominamos 

de autorregulação, bem como transformar o conhecimento externo em seu próprio, 

desenvolvendo controle consciente sobre si mesmo, ele pode, em situação de interação e 

aprendizagem, iniciar as conversas, fazer questionamentos e fornecer feedback (retornos). Ou 

seja, ele deve avaliar o que ele mesmo fala, o que os parceiros dizem e o que o professor 

comenta nas aulas.  

Além disso, o aluno precisa ter definição acerca do material e das atividades utilizadas 

em sala de aula que dizem respeito a interesses pessoais e para fins sociais em consenso com 

o professor.  Assim, podemos afirmar que o controle do remo estará sob os “membros”, as 



“mãos” da parceria, bem como da autonomia de professores e de alunos que exercem o 

comando do barco.  

       

 

1.3 A FALA DO PROFESSOR – TIPOS DE PERGUNTA E FEEDBACK – NA 

PESQUISA DE SALA DE AULA DE LE  

 

Nesta seção, daremos enfoque a estudos na área de Linguística Aplicada que tratam de 

tipos de pergunta, bem como de feedback e seus aspectos afetivos.     

 

1.3.1 A fala do professor  

 

Tsui (1995) ressalta que as perguntas são um aspecto muito importante da fala do 

professor em sala de aula. Nesse sentido, são geralmente usadas para verificar a compreensão 

dos alunos e para certificar-se de que assimilaram o conteúdo. Ademais, as indagações 

focalizam/atraem a atenção dos discentes a ponto de envolvê-los na aula de forma que esta 

avance. Para alguns professores, elas, também, servem para exercer controle disciplinar.  

 A esse respeito, Walsh e Sattes (2005) afirmam que muitos alunos se sentem 

amedrontados ou ao menos inquietos durante sessões de perguntas em sala de aula pelo fato 

de que os principais motivos das perguntas do professor, muitas vezes, são para “verificar se 

todos estão prestando atenção” e simplesmente “passar a lição”. Tsui (1995) afirma ainda que, 

em aulas de língua, as perguntas têm uma função a mais, isto é, fazer com que os alunos 

exercitem um determinado aspecto linguístico e/ou usem a língua alvo para comunicação. 

 

1.3.2 Tipos de pergunta 

 

 O tipo de pergunta que o professor utiliza pode, assim, direcionar o tipo de resposta 

que o aluno produz. Estudos acerca de questionamentos têm proposto diversas categorias de 

perguntas de acordo com seus fatores cognitivos e seus efeitos sobre os alunos.  

A esse respeito, apresentaremos, nos itens seguintes, tipos de pergunta propostos pela 

pesquisa em sala de aula com base na classificação apresentada por Tsui (1995) e Araújo 

(2003). 



1.3.2.1 Fechada 

 

Uma forma comum de classificar perguntas é olhar para a palavra interrogativa 

utilizada. Assim sendo, perguntas que começam com ‘o que’, ‘quando’, ‘quem’ e ‘onde’ são 

chamadas de perguntas de natureza factual (factual questions), ou seja, solicitam uma 

compreensão literal a partir de uma informação disponível na memória ou no texto. 

Consequentemente, são denominadas de perguntas fechadas.  

 

Exemplo
10

: 

483. P.: WHAT´S THIS? 

484. Ane: this is (?) 

 

1.3.2.2 Aberta 

 

 São classificadas como perguntas de raciocínio (reasoning questions). Contemplam 

estruturas, tais como “por que” e “como” em termos de produção de linguagem do aluno. Esse 

tipo de pergunta é menos restritivo que perguntas fechadas, exigindo um trabalho cognitivo 

que ultrapassa os limites do que está disponível na memória ou no texto.  

 

Exemplo
11

:  

142. P.: what´s (.) your (.) full name? 

143. Ane?: what´s your full name? (…) ((vozes ininteligíveis)) 

144. P.: Aí como é que ´cê diz, como é que você responde? (.) My (.) o que? É 

 

 

280. Alan: infelizmente! 

281. P.: infelizmente (.) ((gargalhadas)) Infelizmente por quê, Nilo? ´cê já  

282.  tem sogra? 

 

1.3.2.3 Factual  

 

 Esse tipo de pergunta testa apenas a memória. O professor não quer saber da resposta 

do(s) aluno(s), pois já conhece. Todavia, ele quer saber se o(s) aluno(s) sabe(m) a resposta. 

Oliveira (1999) afirma que as display questions, como denominadas em inglês, requerem 
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 Excertos da aula de inglês do dia 07/04/2008 e 08/04/2008 



informação já conhecida do questionador e, assim sendo, solicitam uma recordação factual ou 

compreensão literal. 

Exemplo
12

:  

03. P.: ((alunos riem)) aprende assim (...) what’s your name? 

04. Ame: My name’s Ame. 

 

1.3.2.4 Referencial  

 

Em relação às perguntas referenciais, Long e Sato (1983), citados por Tsui (1995), 

afirmam que são perguntas para as quais os professores não sabem as respostas.  Oliveira 

(1999), nesse sentido, aponta que essa tipologia de perguntas exige inferência, avaliação, 

apreciação, dentre outras estratégias cognitivas complexas.  

Ademais, Oliveira assevera que Brack (1986), ao examinar o efeito desses dois tipos 

de pergunta, observou que as perguntas referenciais elicitam respostas mais longas e mais 

complexas sintaticamente, influenciando positivamente o nível de complexidade da 

linguagem do aluno.  

Assim sendo, as referencial questions, assim denominadas em inglês, exigem maior 

complexidade inferencial ou trabalho cognitivo que pode ir além da informação disponível na 

memória ou no texto.  (OLIVEIRA, 1999: 162) 

Exemplo
13

:  

147. P.: so what do you know about indian? Nilo, what do you know about  

148.  Indian? ((prof. pergunta a Nilo, bate mão na outra)) 

149. Nilo: no! 

150. P.: Not! uff  (…) 

151. Bil: eles andam nu 

152. P.: GIL (.) YES ((prof. pergunta a Gil)) they (.) were without clothes  

153. A?: UUUUUUUU ((aluno/a imita grito de guerra dos índios)) 

154. Alan: vive no meio do (?) 

155. Mano: bota pena na cabeça 

 

1.3.2.5 Didática  

 

Araújo (2003) afirma que as perguntas didáticas se distinguem, claramente, das 

perguntas feitas em conversações do cotidiano, ou seja, em diálogos do dia a dia. O autor 
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13 Excerto da aula de inglês do dia 15/04/2008 



ressalta, por um lado, que a função das perguntas em sala de aula é, sobretudo, facilitar a 

aprendizagem dos alunos. Por outro lado, a função principal das perguntas no cotidiano é 

solicitar informação.  

Essa primeira tipologia de pergunta pode ser denominada pergunta fechada, a qual 

exige resposta de natureza “avaliativa”, “factual” e “especifica”. A segunda categoria, 

denominada aberta, requer resposta de natureza mais “desafiadora” e “aprofundada”.  

Segundo Araújo (2003: 43), essa distinção foi proposta, inicialmente, por Barnes 

(1969), cuja investigação focaliza a aprendizagem de língua materna. 

Exemplo
14

: 

34. P.: GOOD! EXCELLENT! CONGRATULATIONS! And YOU? What’s your  

35.  first name? (…) first name (.) first name. My first name Chico (.) what´your  

36.  first name? 

37. Mari: Martins 

38. P.: look! Martins is your SURNAME. First name? 

39. Mari:  Mari 

 

1.3.2.6 Procedimental  

 

Richards e Lockharts (1995), citados por Araújo (Op.cit.), afirmam que a pergunta de 

natureza procedimental não se relaciona com os conteúdos da aprendizagem, mas trata das 

rotinas, dos procedimentos e da organização da aula. Nesse sentido, o autor (Op. cit.) afirma 

que o professor pode utilizá-la para facilitar a compreensão dos procedimentos necessários, 

para a participação do aluno em tarefas, para chamar a atenção dele ou para motivá-lo. 

Exemplo
15

: 

31. P.: (?) eu vou colocar algumas palavras (.) certo! 

32. Bil: é para entregar o caderno, Augusto?  

33. Ame: (?) é para escrever no (?) ?  

34. P.: agora gente silêncio. Olhe (.) eu colocar algumas palavras e cada um vai   

35.  escrevê-la usando as formas que vocês já conhecem ((voz)) 

 

 

167. P.: Psiu! ((Professor pede silêncio))  

168. Bil: não começa aqui não? 

169. P.: Psiu!  

170. Bil: (?) treze (?) (.) aí depois vai pra quatorze? 

171. P.: Yeah! 
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835. Ame: mas pro o ensino fundamental (?) vai ter aula? 

836. P.: não amanhã à tarde não tem aula pra ninguém 

837. Alan: e vai ter aula de manhã? 

838. Ame: de manhã tem  

 

Araújo (Op. cit.) também ressalta que estudos acerca das perguntas procedimentais 

receberam pouca atenção por parte de especialistas. No entanto, o autor acredita que as 

perguntas procedimentais têm função importante na sala de aula, sobretudo, para obter o 

feedback do aluno, sem as quais as atividades talvez não possam ter continuidade. 

 

1.3.2.7 Eco  

 

A pergunta procedimental, segundo Araújo (2003), facilita a organização da aula, 

enquanto a pergunta eco trata de questões relacionadas à interação.  

Quirk et al (1985), citado por Araújo (Op. cit.), classifica essa tipologia de pergunta 

em “recapitulativa” e “explicativa”. Segundo Araújo (Op. cit.), a primeira taxonomia
(1)

 requer 

que o enunciador repita parte do enunciado ou todo ele, como forma de confirmação do que 

foi dito, enquanto que a segunda categoria
(2)

 solicita esclarecimentos.  

Exemplos16:  

(1) “A: I didn’t like that meal.  B: You didn’t LÍKE  it?” 

“A: The Browns are emigrating.  B: Émigrating?” 

(2) “A: Oh dear, I’ve lost the letter.   B: WHÍCH letter have you lost?” 

 

1.3.2.8  Comunicativa 

 

Araújo (2003), ao revisar literatura acerca de tipologias de pergunta do professor, 

assevera que a pergunta comunicativa teve bastante incidência em pesquisa realizada por 

Coracini (1995) e afirma que essa categoria de pergunta se caracteriza como sendo 
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comunicativa por não estar diretamente relacionada ao conteúdo e ao material didático 

(textos, gramática etc). 

 Tal tipologia de pergunta se assemelha, segundo autor (Op. cit.), a perguntas do 

cotidiano, uma vez que o professor não tem conhecimento da resposta do aluno. Assim sendo, 

podemos afirmar que essa tipologia de pergunta se distingue, claramente, dos demais tipos 

mencionados anteriormente, pelo fato de ser produzida em contextos reais de comunicação, 

isto é, em conversações do dia a dia. 

Exemplo
17

:  

315. P.: como é que é? (?) essa estória? 

316. Bil: eu conto (.) foi minha mãe que disse ((risos)) 

 

 

240. P.: my little ball YOU ARE DELAYED, GUY what’s happening? 

241. A?: (?)  

 

Com base nos exemplos expostos, apresentemos quadro-resumo de categorias de 

pergunta discutidas na seção 1.3.2 e trataremos, em item seguinte, acerca do feedback do 

professor. 

 
Pergunta Função 

Fechada solicita compreensão literal a partir de informação disponível na memória ou no texto. 

Aberta 
exige trabalho cognitivo que ultrapassa os limites do que está disponível na memória ou 

no texto. 

Factual testa apenas a memória, bem como solicita recordação factual ou compreensão literal. 

Referencial exige inferência, avaliação, apreciação, dentre outras tarefas cognitivas complexas. 

Didática 

requer resposta de natureza mais “desafiadora” e “aprofundada” (pergunta aberta) e 

exige resposta de natureza “avaliativa”, “factual” e “especifica”, entre outras. (pergunta 

fechada) 

Procedimental 
trata das rotinas, dos procedimentos e da organização da aula, mas não se relaciona com 

os conteúdos da aprendizagem. 

Eco requer verificação da compreensão, de confirmação, bem como de esclarecimento. 

Comunicativa 
distingue-se, claramente, dos demais tipos de pergunta pelo fato de ser produzida em 

contextos reais de comunicação, ou seja, em conversações do dia a dia. 

Quadro 01 - Tipologias de pergunta na sala de aula de LE  

 

1.3.3 O feedback do professor: aspectos afetivos 
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Outro aspecto muito importante da fala do professor, igualmente às categorias de 

pergunta no quadro 01, é o feedback que ele fornece à resposta dos alunos. O feedback está 

relacionado com as rotinas de interação em sala de aula, pois, quando não aparece após uma 

resposta, os alunos imaginam que algo de errado ou insatisfatório talvez exista em suas 

respostas (TSUI, 1995).  

 Tsui (Op. cit.) afirma que o tipo de feedback que o professor fornece afeta a 

aprendizagem do aluno e ressalta que, por um lado, um professor que constantemente fornece 

feedback negativo está suscetível a gerar senso de fracasso e de frustração nos alunos. Assim, 

o professor pode privá-los da participação efetiva em sala de aula. Por outro lado, um 

professor que valoriza toda participação dos alunos e fornece feedback motivador pode estar 

motivando os alunos, de forma que estes possam aprender os conteúdos ministrados e 

participar da aula.  

Dessa forma, o professor pode ajudar a criar, em sala de aula, um ambiente social 

favorável à aprendizagem, bem como pode disponibilizar para os alunos a aprendizagem da 

língua de forma efetiva (KRASHEN, 1982, 1983 apud TSUI, 1995).  

 Concluindo, a autora ressalta que o feedback do professor está geralmente associado à 

avaliação e ao fornecimento de informação relacionada às respostas dos alunos. Contudo, 

estas não são as únicas funções do feedback. O retorno do professor pode também reconhecer 

a informação que os alunos oferecem, bem como fornecer comentários pessoais às respostas 

destes.  

 

1.4 FEEDBACK: TIPOS E FUNÇÕES 

 

Nesta seção, apresentaremos tipologias de feedback, estratégia do desempenho 

assistido, bem como trataremos de suas funções na aprendizagem de LI/LE. 

Segundo Moll (1996), a psicologia destacou seis maneiras para darmos assistência ao 

desempenho dos alunos, a saber: gerenciamento das contingências, instrução, estruturação 

cognitiva, o questionamento, a modelagem e o feedback. Dentre estes meios de assistência, 

destacaremos os três últimos, uma vez que estão relacionados ao nosso estudo.  

Segundo o autor, o questionamento fornece um meio distinto e importante de 

desempenho assistido, pois exige resposta cognitiva e linguistica ativa. No entanto, para ele, 

nem todas as perguntas prestam assistência ao desempenho. Assim, segundo Moll (Op. cit.), 



“devemos distinguir aquelas que auxiliam daquelas que meramente avaliam.” (p. 177 - grifo 

do autor) 

Tharpp e Galimore (1988), entre outros pesquisadores citados por Moll (Op. cit.), 

notaram a função predominante em salas de aula típicas, tanto das perguntas que avaliam 

quanto das perguntas que auxiliam. As primeiras procuram descobrir o nível de habilidade do 

aluno na execução de tarefas sem acompanhamento, enquanto que as segundas colocam um 

questionamento a fim de produzir uma operação mental que o aluno não poderia produzir 

sozinho. Operação mental que tem início na assistência oferecida pelo professor.  

Ainda segundo o autor, as perguntas que auxiliam são usadas para elaborar a instrução 

de acordo com o ponto de avanço do aluno na ZDP. Com base em Moll (Op. cit), podemos 

afirmar que a pergunta que avalia tem como função verificar se o aluno sabe fornecer a 

resposta correta. Ao passo que a pergunta que auxilia tem como objetivo acionar o 

conhecimento prévio, bem como buscar esclarecimentos quanto a mensagens que não foram 

compreendidas.   

Outro meio de darmos assistência ao desempenho de alunos, segundo Moll (1996), é a 

modelagem, um meio de assistência ao desempenho usado em todas as sociedades, inclusive 

na nossa. A modelagem, segundo o autor, é o processo de oferecer comportamentos a serem 

imitados.   

Segundo Moll (1996: 174-175), atos de modelagem têm lugar no transcurso das 

atividades engendradas no nicho ecológico e cultural da família - trabalhando nos campos, 

cuidando das crianças, tecendo e se envolvendo em outras tarefas similares.  

Nesse sentido, para o autor, 

 

as crianças tomam parte nessas atividades por meio de um processo de participação 

orientada, no qual as oportunidades para aprender pela modelagem são 

indissociáveis da manutenção e subsistência da família e da fabricação da vida 

cotidiana. 

 

E, com base no exposto, conclui que 

 
a modelagem é um meio poderoso de dar assistência ao desempenho, cuja 

efetividade se prolonga durante a vida adulta, alcançando um alto grau de 

complexidade comportamental. Nos locais de instrução, tanto professores 

experientes quanto colegas modelares são fontes muito importantes de assistência, 

tanto para crianças como para adultos. (p. 175) 

 



Brookhart (2008) defende que a modelagem é uma das melhores formas de ensinar. É 

mais do que uma estratégia em sala de aula. Está incorporada em nossa cultura, em palavras 

(ditados) que usamos constantemente para ilustrar lições de vida.  

A autora ressalta “praticar o que se prega motiva as pessoas ao exemplo”
18

 (p. 58). E, 

assim, ela defende que toda fala que contradiz a prática "faça o que digo, não como faço"
19

 (p. 

58-59) transmite a ideia de que, quando não praticamos o que pregamos, há pouca razão para 

que os outros façam aquilo que defendemos.  

Brookhart (Op. cit.) defende que o professor pode dar exemplo, fornecendo e 

utilizando feedback como parte das aulas, como também pode modelar a abertura 

(compreensão) à crítica, criando um ambiente de sala de aula em que a crítica construtiva é 

esperada e em que os “erros” são reconhecidos como oportunidades de aprendizagem, tanto 

para o professor quanto para os alunos, aspecto a respeito do qual trataremos no item seguinte. 

 

1.4.1 Feedback positivo (construtivo), negativo (construtivo), positivo (ineficaz) e 

negativo (ineficaz).  

 

Para Campos (2011), o feedback negativo (construtivo) é fornecido de forma a 

descrever uma ação específica com exemplos concretos de coisas que acontecem no mundo 

da vida. Este não se refere a características pessoais, explica a consequência de uma dada 

ação, explicita claramente o que era esperado em determinada situação ao invés do que foi 

feito, bem como permite que a pessoa aumente seu autoconhecimento. Portanto, é nutritivo.  

O feedback positivo (construtivo) é focado em exemplos concretos de comportamentos 

e no impacto causado por estas ações. Esta tipologia de feedback reforça o comportamento 

desejado, bem como permite que a pessoa desenvolva autopercepção de quais são seus pontos 

fortes. 

 Além das duas tipologias feedback negativo (construtivo) e o feedback positivo 

(construtivo), Campos (Op. cit.) destaca mais duas categorias: negativo (ineficaz) que é 

tipicamente uma crítica destrutiva, pois aborda um aspecto negativo de forma inadequada. 

Dessa forma, faz comentários acerca de características pessoais. É genérico e não fornece 

subsídios para que a pessoa entenda exatamente o que está fazendo inadequadamente e o que 

se espera que ele(a) pudesse fazer de forma adequada.  

                                                           
18

 Practice what you preach charges people to model. 
19

 Do as I say, not as I do 



Por sua vez, o feedback positivo (ineficaz), segundo autora, é um comentário (elogio) 

genérico. Para a autora, os elogios fazem as pessoas se sentirem bem. No entanto, não 

motivam, de certo modo, para a aprendizagem.  

 

1.4.2 Feedback elogio  

 

Walsh e Sattes (2005) afirmam que dessa categoria é vista geralmente como avaliação 

positiva, tanto para a aprendizagem quanto para o comportamento. O elogio inclui afeto 

positivo do professor, incorpora uma afirmação/declaração de valor, bem como proporciona 

aos alunos informações acerca de suas condições (status) de aprendizes. Os professores usam 

o elogio de forma consciente ou inconscientemente para motivar seus alunos. Ainda segundo 

os autores, o feedback elogio é um tipo de retorno muito importante, pois em sentido amplo 

pode ir além de uma simples avaliação da resposta de um aluno. 

 Brophy (1981 apud WALSH E SATTES Op. cit.), em revisão de alguns trabalhos, 

conclui que o elogio nem sempre reforça a aprendizagem e o comportamento dos alunos. O 

autor identifica três variáveis associadas à eficácia deste (elogio). 

(1) Frequência – a eficácia do elogio depende, em parte, da frequência e consistência com 

que é usada. A frequência desejada varia de acordo com idade e níveis de habilidade e de 

desenvolvimento dos alunos. Alunos mais jovens requerem elogios com mais frequência do 

que alunos com idade mais avançada (adultos). Na verdade, na medida em que os alunos 

avançam no conhecimento escolar, dependem cada vez menos desse tipo de reforço. Alunos 

com desempenho mais baixo precisam de mais feedback. Portanto, de mais elogios do que 

outros alunos.  

 Brophy, citado por Walsh e Sattes (Op. cit.), constatou que os professores usam o elogio 

não com muita frequência e que, quando se utilizam dessa tipologia de feedback, é para 

elogiar os alunos que dão respostas adequadas aos questionamentos do professor. No entanto, 

outros pesquisadores descobriram que o uso do elogio em excesso pode prejudicar a eficácia 

dele (feedback). As pesquisas do autor sugerem que o uso do elogio é dependente da 

individualidade, da personalidade e do estilo de cada professor. “Geralmente, nosso elogio 

não é um reforço intencional, planejado, mas uma reação espontânea ao comportamento do 

aluno”, conclui o autor. (WALSH e SATTES, 2005: 100) 



(2) Distribuição – Brophy, citado por Walsh e Sattes (Op. cit.), descobriu que alunos que 

mais precisam de elogio, estudantes com baixo desempenho, não recebem sua “quantidade 

justa”. Alunos com bom desempenho recebem mais elogios do que outros alunos – e não 

necessariamente porque eles estão corretos com mais frequência. O autor afirma que, mesmo 

quando os alunos com baixo desempenho respondem questões corretamente, eles são menos 

propensos a serem elogiados do que aqueles com alto desempenho.  

Outro estudo realizado por Brophy, segundo Walsh e Sattes (Op. cit.), sugere que o 

elogio do professor varia de acordo com a quantidade de esforço que o aluno parece estar 

fazendo. Isso porque professores geralmente notam que alunos com baixo desempenho se 

esforçam menos. Nesse sentido, esses alunos estão em desvantagem se comparados aos 

alunos com alto desempenho.  

(3) Qualidade – o elogio deve atender certos critérios para que possa funcionar de maneira 

eficaz como reforço da aprendizagem do aluno. Walsh e Sattes (Op. cit.) afirmam que Brophy 

apresenta quatro critérios. 

(a) Contingência – o elogio deve ser dependente dos resultados de comportamento 

conhecido, desejado para que ele funcione como um reforço. O autor afirma que nem 

sempre usamos o elogio dessa maneira e que os professores, muitas vezes, mudam de 

critérios. Assim, o que é elogio hoje possivelmente não o será amanhã. Outro aspecto: os 

professores elogiam os alunos, mesmo quando suas respostas estão incorretas. Isso ocorre 

com certa frequência com alunos com baixo desempenho que costumam “ver” esse falso 

(embora bem intencionado) elogio como algo humilhante. 

(b) Especificidade – o elogio deve funcionar como um reforço e deve ser específico. 

(c) Credibilidade: para ser eficaz, o elogio deve ser válido e baseado em evidência. 

Ademais, os alunos devem acreditar no elogio para que este se torne verdadeiro. 

(d) Sinceridade - o elogio precisa parecer verdadeiro para que os alunos o aceitem como 

reforço. Brothy, segundo Walsh e Sattes (Op. cit.), afirma que, muitas vezes, os 

professores contradizem o elogio verbal com expressões não verbais. Isso ocorre com 

maior frequência com aprendizes considerados pelos professores “alunos-problemas”. 

 O autor conclui que se os elogios forem usados com eficácia, funcionarão como 

reforço e, assim, podem causar impactos no rendimento dos alunos de forma positiva.  

 

1.4.3 Feedback resposta repetida 



Segundo Duff (2000), um dos pilares do ensino de segunda língua no período do 

Audiolingualismo foram os drills (a repetição) frequentemente usados por professores e 

alunos por meio de estudo de estruturas gramaticais da língua alvo.  

Esses exercícios de repetições, cuja função é ajudar os alunos a desenvolver bons 

“hábitos” de aprendizagem do idioma, eram trabalhados pelos professores ou por meio de fita 

gravada (recurso de incentivo à aprendizagem), cujas atividades orais os alunos teriam que 

repetir automatica e imediatamente.  

A resposta repetida, como no exposto anteriormente, faz parte do repertório de 

atividades de drills que objetiva “treinar”/motivar os alunos para a memorização do 

vocabulário e, consequentemente, para a aprendizagem  de estruturas mais avançadas da 

língua. No entanto, nem sempre as respostas repetidas, em sala de aula, podem denotar tal 

sentido, nem são utilizadas pelo professor para atingir tais funções.  

Dessa forma, Rosa (2003: 57-58), ao tratar do feedback resposta repetida, apresenta a 

seguinte análise:  

a repetição da resposta correta pôde ser observada com freqüência como forma de o 

professor confirmar o dito pelos estudantes, como se não bastasse somente 

reconhecer sua produção correta com “That’s right” ou “OK”. O professor repetia 

como se os demais colegas não fossem aceitar unicamente a resposta do aluno, 

necessitando, então, do aval docente [...] 

 

Com base no exposto, podemos perceber que a função do feedback resposta repetida 

parece ser simplesmente “legitimar” o que foi respondido pelo aluno. Assim, o que podemos 

inferir, da citação acima, é que, sem o aval docente, a resposta do aluno parece perder força e 

não ser bem aceita pelos colegas de sala de aula. Portanto, é necessária, assim, a legitimação 

pelo professor.  

Ademais, podemos observar que o professor parece não acrescentar conhecimento 

algum à aprendizagem do aluno quando simplesmente repete suas respostas. Sem falar que a 

repetição da resposta do docente (ou pelo docente?), na concepção dos alunos, pode estar 

atribuindo ainda mais ao professor o status de autoridade maior, como também o papel de 

“detentor do conhecimento”, “com quem os alunos devem sempre contar” em sala de aula 

e/ou “fora dela”. 

Se a função do feedback é assistir o desempenho dos alunos, podemos perceber que 

essa estratégia de assistência para a aprendizagem pode conter as duas faces de uma mesma 

moeda: de um lado, a avaliação formativa que se preocupa com o desenvolvimento da 

aprendizagem, com os objetivos da educação e com a conquista da autonomia 



(independência). De outro, a avaliação normativa, centrada no professor, que parece excluir a 

possibilidade de autoavaliação e de regulação. No caso do feedback resposta repetida, este 

parece causar ambiguidade e, consequentemente, gerar insegurança e/ou dúvida nos alunos. A 

esse respeito, Rosa (Op. cit.: 57-58) afirma que  

 

[...] o professor, então, repete a resposta como se fizesse diferença por ser ele a falar 

ao grupo. Isso, muitas vezes faz com que os alunos que executaram a tarefa se 

sintam inúteis e inseguros fazendo com que algumas perguntas surjam: será que a 

pronúncia estava incorreta? Será que a estrutura não estava bem formulada? Será 

que meus colegas não me entendem? Ao utilizar tal tipo de feedback, o professor 

está gerando dúvidas nos alunos, sendo o centro da aula, monopolizando o discurso 

e voltando as atenções discentes para si, como se nenhum outro participante tivesse 

o direito de opinar ou acertar, como se a colaboração do aluno fosse anulada pela 

fala do professor. Isto é um aspecto importante a ser considerado, porque estaremos 

formando alunos cada vez mais dependentes dos professores.  

 

Conversas do cotidiano seguem organização discursiva diferente dos diálogos 

produzidos em sala de aula de línguas. Assim, podemos afirmar que, na conversação do dia a 

dia, pode ser possível repetirmos a resposta de alguém a partir das situações seguintes: imitar 

o que essa pessoa falou, desejar que alguém escute de forma mais alta o que falamos ou 

querer discordar/duvidar (repetição da resposta por meio de uma fala ascendente) do que essa 

pessoa disse, entre outras possíveis motivos. 

Com base nas categorias discutidas na seção 1.4, apresentemos quadro-resumo de 

tipologias de feedback, bem como trataremos de pesquisas em LA no Brasil, com foco no 

feedback em sala de aula de LI. 

Feedback Função 

Positivo (construtivo) 
- É focado em exemplos concretos de comportamentos e no impacto causado por 

essas ações. 

- Permite que a pessoa desenvolva autopercepção acerca de seus pontos fortes. 

Negativo (construtivo) 
- Não se refere a características pessoais, explica a consequência de uma dada ação, 

explicita claramente o que era esperado nesta situação ao invés do que foi feito, bem 

como permite que a pessoa aumente seu autoconhecimento. Portanto, é nutritivo. 

Positivo (ineficaz) - Trata-se de um comentário (elogio) genérico. 

Negativo (ineficaz) 
- É tipicamente uma crítica destrutiva, pois aborda um aspecto negativo de forma 

inadequada, bem como faz comentários acerca de características pessoais. É, 

portanto, genérico. 

Elogio 
- Enaltece a resposta correta dos alunos. 

- Geralmente não é um reforço intencional, planejado, mas uma reação espontânea ao 

comportamento do aluno. 

Resposta repetida 
-“Ajuda” os alunos a desenvolver “bons hábitos" de aprendizagem da língua por 

meio de atividades de repetição ou drills. 

- Confirma o dito pelos estudantes. 

Quadro 02 - Tipologias de feedback na sala de aula de LI  



No Brasil, ainda são parcos os estudos de sala de aula com foco no feedback do 

professor de LI na aula de produção oral.  

O trabalho de Rosa (2003) mostra como o feedback oral, do professor de LI, está 

sendo conduzido na interação em sala de aula.  Assim, a autora elenca algumas categorias de 

feedback do professor em aulas de produção oral, que nos ajudam a compreender melhor suas 

funções.  

 

Repetição da resposta correta do aluno 

 

Segundo Rosa (2003), a repetição da resposta correta surge como forma de o professor 

confirmar o dito pelos estudantes, como se os demais colegas não fossem aceitar unicamente a 

resposta do colega, necessitando, pois, do aval docente. 

 

Exemplo 1: 

Jorge - When did you finish college? 

Ana – Two years ago. 

P – Focus? 

Jorge e Ana – Time! 

P – Time, OK? 

 

Exemplo 2: 

P – Was the show interesting? How do you answer this? 

Isabel – Yes, it’s very... 

P – yes, it … 

Júlia – was 

P – was 

 

Fornecimento da resposta correta 

 

O professor fornece a resposta correta para corrigir um “erro” do aluno e, na maioria 

das vezes, isto ocorre sem explicação acerca da resposta fornecida pelo estudante. Isto é, não 

há nem uma repetição do aluno da forma corrigida pelo professor, nem reformulação da 

resposta com a nova informação. Portanto, não se sabe se o aluno adquiriu o novo 

conhecimento, nem se sabe aplicá-lo na prática. 

 

Exemplo 1: 



Lauren - Is the food good? 

Alice – XXX ..was... XXX (Esta aluna responde no passado, pois era o tempo verbal que 

Lauren deveria ter usado, visto ser acerca de uma experiência em um restaurante de uma outra 

cidade, em suas férias passadas). 

P – Not “is the food good”. WAS the food good? (O professor esperou a aluna Alice terminar 

a sua fala para, então, corrigir o erro na colocação do tempo verbal de Lauren) 

 

Exemplo 2: 

Rafael – I pretend! 

P – You intend!! 

 

Exemplo 3: 

Luis – I wrote a test. 

P – A text!  

 

Aumento ou modificação da resposta do aluno 

 

Ainda, segundo Rosa (Op. cit.), o professor acrescenta algo útil para o entendimento 

do grupo, mas não faz comentário negativo acerca da resposta do aluno que participou do 

diálogo. 

 

Exemplo 1: (dois alunos leem um diálogo do livro para o grande grupo): 

Rafael – How about having lunch with us? 

Júnior – Thanks but I’ve already eaten. 

O professor, então, pergunta à turma: 

P – What is the focus? Is it the experience or the time? 

Vários alunos – The experience. 

P – The experience! Having lunch! 

 

Questionamentos 

Há três tipos de questionamento, segundo Rosa (Op. cit.): (1) questionamento 

avaliativo, por meio do qual o professor formula perguntas para verificar se o aluno sabe 



fornecer a resposta correta, (2) questionamento para acionar conhecimento prévio, o qual 

exige uma resposta cognitiva e linguística ativa e (3) questionamento para obter 

esclarecimentos, pelo qual o professor demonstra que a mensagem não foi entendida.  

 

Exemplo 1: 

Otávio – Como é que eu pergunto “o seu apartamento é muito 

caro?” 

P- Como é “é”? 

Otávio – Is 

P- O quê que é? 

Otávio – Apartment 

P- Muito caro 

Otávio – Is apartment very expensive? 

 

Exemplo 2: 

P – What is the auxiliary verb in number 1? (sobre o exercício do livro didático) The main 

verb in number 4? 

 

Fornecimento de pistas 

 

O professor fornece dicas aos alunos, reavivando, na memória deles, a resposta a ser 

fornecida. Nos exemplos 1 e 2 em seguida, Rosa (Op. cit.) afirma que o professor começa 

repetindo a resposta da aluna e para no trecho em que ocorreu o erro, de forma que a aluna 

perceba que ali há algo a ser alterado. 

 

Exemplo 1: 

P – Was the show interesting? 

Carolina – Yes, it is very. 

P – Yes, it … 

Carolina – was 

 

Exemplo 2: 



Helena – Is your vacation good? 

P- Is he on vacation now? (…) No, he was on vacation. 

Helena – Was your vacation good? 

 

Reconhecimento de uma resposta correta 

 

Concluindo, Rosa (2003) ressalta que essa tipologia de feedback é bastante utilizada. 

Os professores, em grande maioria, utilizam esta realimentação como um meio de reconhecer 

que o trabalho do aluno foi executado, segundo suas expectativas. É, pois, uma forma do 

professor demonstrar sua atenção quanto à participação do aluno. 

 

Exemplo 1: 

P – Who is the shortest in class today? 

Júlio – Eduardo. 

P – Yeah, right. 

 

Exemplo 2: 

P – What was the author’ social background? 

Jane – Middle class. 

P – OK. 

 

A pesquisa de Menti (2003), em sala de aula de LI, analisa o efeito de dois tipos de 

feedback corretivo - elicitação e recast no desempenho de alunos de inglês como LE.  

Segundo a autora, o feedback corretivo, por um lado, fornecido ao aluno por meio de 

elicitação
(1)

 gera melhor desempenho por parte do aprendiz do que o recast, uma vez que o 

primeiro exige que o estudante reformule seus enunciados, utilizando, para este fim, seus 

próprios recursos linguísticos.  

 

Exemplo
(1)

:  

1 E-D: I went to the movies. 

2 E-J:  What movie did you see? 

3 E-D: I saw Spider Man. Is very nice movie. Many actions. And you see it? 



4 T: There is aproblem in your sentence. Repeat.  

5 E-D: Did you see Spider Man? 

 

Por outro lado, Menti (Op. cit.) ressalta que, devido à natureza reformuladora de 

recast
(2)

, este tipo de feedback corretivo (por meio do qual o professor faz a correção) não 

estimula o aprendiz a focalizar sua produção errônea para corrigi-la.  

 

Exemplo
(2)

:  

1 R-T: What was his work? 

2 T: Apparently, he worked in model agency. 

3 R-N: Has an ugly man and son of rich parents. 

4 R-T: What did he did there? 

5 T: What did he do? 

6 R-T: Yes.  

 

Em face do exposto, segundo Menti (Op. cit.), os dados obtidos em sua pesquisa 

sinalizam que o feedback corretivo, na forma de elicitação, é benéfico para a aprendizagem.  

O trabalho de Battistella (2010), um estudo interpretativista do feedback corretivo em 

contexto formal de ensino, além de tratar do feedback corretivo recast e elicitação, focaliza 

também outras tipologias, com base nos estudos de Lima (2004), os quais evidenciam alguns 

desses tipos de retorno.  

Na correção explícita, o professor fornece a forma correta ao aluno e afirma que ele 

cometeu um erro.  

 

Professor: (...) Would you have had some ice cream if I had asked you?  

Jana: I will.  

Professora: You would. You should say “I would”.  

Jana: Yes, okay.  

 

No recast, o professor reformula parte ou toda a fala do aluno.  

 

Marco: Who see this card?  



Professora: who saw this card? (ênfase na forma verbal).  

 

Nos pedidos de esclarecimento, o professor comenta que não entendeu o que o aluno 

quis dizer e espera, assim, que este o reformule. 

 

Bela: That was when the Portuguese realizes that the Indians are sick.  

Professora: Uh, hum. What do you mean by “are sick”?  

Bela: They become became sick with the diseases the Portuguese brought.  

 

No feedback metalinguístico, o professor chama a atenção do aluno para o fato de que há 

alguma falha no enunciado, sem confirmar a forma correta, mas direcionando o aluno para 

que ele próprio faça a correção. 

 

Marco: They can preserve her cultural things.  

Professora: No, “her” is not correct, It’s not the third person singular.  

Marco: Their they they their cultural things bur they have to use our things.  

 

Na elicitação, o professor faz com que o aluno reformule seu enunciado.  

 

Marco: The Europeans wanted our rocks our precious rocks.  

Professora: They wanted our precious…  

Jana: Our caves.  

Professora: Something similar to a rock. There is a famous band that sings rock and roll, it’s 

called Rolling…  

Marco: Oh, yes. Rolling Stones. Precious Stones.  

 

Com a repetição, o professor repete o enunciado, enfatizando o erro do aluno. No entanto, 

cabe ao aluno fazer a correção.  

 

Paula: The govern say everything is okay.  

Professor: The govern?  

Paula: Oh, the government.  



Battistella (2010) afirma que essas tipologias de feedback se configuram como 

algumas categorias que podem ser utilizadas pelo professor na sala de aula. Ademais, a autora 

ressalta que existe a necessidade de se saber quais delas são consideradas mais eficazes pelos 

aprendizes e pelo professor de LI, na interação em sala de aula, a fim de que a aprendizagem 

melhore progressivamente. 

Mediante o exposto, trataremos, na seção seguinte, da interação e do feedback eficaz 

na perspectiva sociocultural. 

 

1.5 INTERAÇÃO E FEEDBACK NA PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL   

  

 Segundo Takahashi, Austin, Morimoto (2000), Vygotsky estabeleceu conceitos 

fundamentais da teoria sociocultural. Subjacente à teoria vygotskiana está a crença de que os 

seres humanos são sociais por natureza e, portanto, a cognição humana se desenvolve 

primeiramente por meio da interação social. Isto é, uma criança nasce em uma determinada 

sociedade e aprende acerca de seu mundo, incluindo as convenções sociais e o conhecimento 

cultural por meio da participação em experiências constituídas nesse mundo. Os autores 

afirmam, assim, que tal crença motivou Vygotsky a formular a lei geral do desenvolvimento 

cultural.  

 Para Vygotsky (1981 apud TAKAHASHI, AUSTIN, MORIMOTO, 2000), qualquer 

função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes ou em dois planos. (1) A 

dimensão interpsicológica ou o plano social (indica que a aprendizagem ocorre primeiramente 

entre uma criança e/ou um parceiro mais experiente). Essa natureza dependente da 

aprendizagem transforma-se em algo mais independente em uma fase posterior: (2) A 

dimensão intrapsicológica. Nesta, as crianças podem ser muito dependentes de outras pessoas. 

Possivelmente, mais dependentes dos pais nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Na 

medida em que elas crescem, no entanto, vão se tornando menos dependentes dos outros e vão 

se transformando em parceiros mais experientes, capazes de realizar atividades sem a ajuda de 

parceiros mais experientes.  

 Além disso, quando uma criança é capaz de realizar uma determinada tarefa de forma 

independente, por exemplo, (o nível real da criança) ele ou ela pode conseguir algo ainda mais 

difícil e complexo, se a ele ou a ela for dada a devida assistência por um parceiro(s) mais 

experiente(s). Essa área de desenvolvimento foi definida como a ZDP de Vygotsky (1978: 



86), ou seja, “a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade 

de resolver um problema sem ajuda e o nível de desenvolvimento potencial, determinado por 

meio de resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com um 

parceiro mais experiente”.  

 Com base no exposto, procuramos investigar o feedback no processo de aprendizagem 

em sala de aula de LI a partir de pressupostos segundo os  quais a retroalimentação é um meio 

de fornecer assistência ao desempenho do aprendiz em evento (situação) de aprendizagem e 

tem por objetivo fazer com que o discente avance cada vez mais na construção do 

conhecimento. Assim sendo, o professor, segundo Rosa (2003: 20), “é o referencial mais 

importante para os alunos, portanto, o seu feedback é fundamental para a transição de níveis 

desses estudantes e para eles alcançarem o nível de desenvolvimento real.”   

 Takahashi, Austin, Morimoto (Op. cit.), ao abordarem o desenvolvimento, defendem 

que este ocorre quando um aprendiz ou criança e um adulto ou parceiro mais experiente se 

engajam em interações dialógicas em que os participantes mais aptos (experientes) orientam 

os aprendizes na realização de tarefas específicas.   

Dessa forma, por meio de suas interações regulares ao longo do tempo, os aprendizes 

internalizam as competências e as habilidades necessárias para serem capazes de agir de 

forma independente. Essa mudança, do plano interpsicológico para o intrapsicológico é 

denominada de regulação. Por fim, os autores ressaltam que o uso da linguagem nesse 

processo é o ponto ideal para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos atores sociais.  

 Takahashi, Austin, Morimoto (2000) afirmam que, ao analisar um idioma estrangeiro a 

partir de uma perspectiva sociocultural, deve-se observar tanto a língua(gem) como produto 

bem como processo de interação social. Nessa perspectiva, a língua(gem) é dinâmica e 

multifuncional. Ela exige mais ação dos agentes sociais os quais fazem uso de recursos 

disponíveis para uma interação significativa. Assim, a língua(gem) não pode ser entendida 

descontextualizada dessa interação. Ou seja, a comunicação e a compreensão na língua só são 

possíveis porque realizamos coisas mutuamente e agimos sobre elas por meio desse idioma.  

 A partir dessa perspectiva, os autores afirmam que a língua funciona como um sistema 

que as pessoas usam para construir significado, o que contradiz a visão daqueles que afirmam 

que a língua funciona como um sistema idealizado independente do seu contexto real de uso.  

Agar (1994 apud TAKAHASHI, AUSTIN, MORIMOTO, 2000: 143), ao fazer referência a 

essa segunda visão (língua como um sistema idealizado), a define como “linguística que 



limita sua visão aos estudos da gramática e do dicionário”, ressaltando “que essa visão 

delineia um círculo em torno de uma língua(gem) que exclui a cultura.” 

Para os autores, a distinção entre as formas de se conceber a linguagem é importante 

pelo fato de que, a partir de uma perspectiva sociocultural, a linguagem não pode ser 

concebida como instrumento possuidor de significado fixo, ou seja, como instrumento 

independente do seu contexto de interação. Isso significa dizer, segundo os autores, que as 

pessoas estão construindo socialmente a natureza da realidade por meio da linguagem em um 

dado momento da história.   

 Nesse sentido, temos ciência de que existe uma série de conceitos-chave na teoria da 

aprendizagem vygotskiana, os quais são de suma importância para a nossa compreensão do 

papel do professor e do papel do aluno na aprendizagem de LI. Em síntese, vejamos o que 

apontam os socioconstrutivistas acerca desses conceitos: 

(1) O conhecimento é construído por meio do diálogo, geralmente entre um aprendiz e um 

parceiro mais experiente. 

(2) O(s) conhecimento/conceito(s) existe(m) antes de tudo no plano interpsicológico (na 

interação social) para depois existir no plano intrapsicológico (na mente do aprendiz). 

(3) A aprendizagem de novas ideias ou ‘apropriação’ acontece quando os conceitos são 

transferidos do plano interpsicológico para o intrapsicológico. 

(4) Esse processo de apropriação é mediado por ‘ferramentas’, símbolos culturais, sendo a 

linguagem o mais importante entre eles. 

(5) Existem conceitos/habilidades para cada parceiro, os quais estão ‘na extremidade’ dos 

seus conhecimentos. Eles são construídos para permanecerem na ZDP dos atores 

sociais. Esses conceitos/habilidades são atividades que um parceiro menos experiente 

pode realizar com a ajuda de outro parceiro mais experiente, mas que não poderiam 

realizar sozinho ou sem a ajuda deste. 

(6) O processo de ajuda que uma pessoa realiza por meio da ZDP no sentido de auxiliar 

alguém a se apropriar de um(a) novo(a) conceito/ideia durante o processo de aquisição 

do conhecimento é denominado de andaimagem - scaffolding. 

 

Randall e Thornton (2003) afirmam que o conceito vygotskiano de ZDP se aproxima da 

definição de Schön - Zonas de Práticas Intermediárias - ZPI. Tanto Vygotsky quanto Schön 



referem-se a habilidades e a ideias que são novas para o aprendiz/profissional, aquelas que 

eles estão preparados para aprender (adquirir) uma vez expostos à aprendizagem.  

Os autores afirmam que o(a)s conceitos/habilidades que estão nessas zonas são 

aqueles que o(a) aprendiz/profissional não pode lidar de forma autônoma. Entretanto, ele(a) 

pode lidar com tais conceitos/habilidades desde que seja por meio da ajuda de alguém (um 

guia) mais experiente.   

 Weissberg (2006), ao abordar o processo de andaimagem (também conhecido como 

desempenho assistido), afirma que é um conceito usado no estudo da teoria sociocultural e 

suas abordagens associadas ao ensino e a aprendizagem de línguas.  

As primeiras referências, segundo o autor, usadas para o termo em contexto 

educacional, surgiram da definição apresentada por Jerome Bruner e outros pesquisadores 

(WOOD et al., 1976), em suas tentativas de especificar as formas como os pais e os tutores 

assistem crianças/adolescentes na aprendizagem de novas habilidades e de novos conceitos. 

Esses autores definiram a andaimagem como 

 

 “[...] um processo que capacita/habilita uma criança ou aprendiz a resolver um 

problema, realizar uma tarefa ou alcançar uma meta que poderia estar além do seu 

alcance, desempenho (esforço) não assistido.” 
20

 (tradução nossa. p. 248) 

 

 Para Weissberg (2006), Bruner (1978) e seus amigos pesquisadores a estudaram 

(andaimagem) ao analisarem o tipo de ajuda que os pais dão a seus filhos quando tentam 

arrumar um conjunto de peças de brinquedo de encaixe (blocos de brinquedo) para formar 

uma pirâmide. Um exemplo concreto desse processo é aquele em que uma mãe, em uma 

atividade com seu/sua filho(a), segura a torre de blocos de brinquedo de forma firme enquanto 

ele(a) tenta encaixar partes em um novo bloco.  

 O autor, no entanto, afirma que Wood et al. (1976) vão além da experiência vivida 

pela mãe e pelo filho ao tentarem construir as torres de blocos de madeira. Assim, com base 

em tal experiência, eles identificam seis elementos fundamentais no ato de andaimagem. 

(1) Recrutamento - em que o tutor capta a atenção da criança.  

(2) Redução no grau de liberdade - em que o tutor simplifica a tarefa.  

(3) Manutenção de direção - em que o professor mantém o aluno na linha (nível de 

aprendizagem). 
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(4) Marcação de recursos críticos – em que o professor chama a atenção da criança para 

aspectos essenciais da tarefa ou para sua resolução. 

(5) Controlar a frustração – em que o professor oferece à criança segurança/garantia ou 

uma pausa a partir da tarefa. 

(6) Modelagem – em que o tutor demonstra uma possível solução para o problema 

colocado pela tarefa.  

 Em face disso, Weissberg (2006) afirma que, para os seis aspectos constitutivos do 

processo de andaimagem, Bruner (Op. cit.) incluiu o elemento extensão e que é possível, 

assim, expandir a noção de scaffolding.  

Dessa forma, os pais e/ou tutor apresenta(m) à criança a situações alternativas para que 

uma solução anterior funcione e sirva como uma “catraca de comunicação”, (communicative 

ratchet), o que significa afirmar que, na medida em que a criança atinge determinado nível de 

domínio sobre a tarefa, o tutor não a deixa voltar para um nível inferior/anterior.  

O andaimagem, pelo que podemos inferir, é um processo que presta assistência ao 

desempenho de um aprendiz - par menos competente – por meio do auxilío de um tutor, um 

professor, pai/mãe – par(es) mais competente(s) em processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse processo, o tutor chama a atenção da criança para aspectos essenciais da tarefa ou para 

sua resolução, bem como demonstra uma possível solução para o problema colocado pela 

tarefa.  

Esses elementos fundamentais no ato de fornecer andaimagem, a nosso ver, se 

aproximam em sentido do que conceituamos como feedback – informação fornecida ao 

aprendiz acerca de determinada tarefa de aprendizagem a fim de que ele(a) melhore seu 

desempenho.  

Assim, por natureza, percebemos que ambos os processos de andaimagem e feedback 

estabelecem interfaces, ou seja, estão imbricados ao ato de ensinar e aprender e, assim sendo, 

são indissociáveis na interação, na construção do conhecimento, no uso da linguagem e na 

construção da autorregulação.  

Lewis (2003: 7), ao tratar do processo, afirma “enquanto um prédio está sendo 

levantado, precisa de andaime, mas uma vez que ele esteja pronto, os andaimes podem ser 

retirados.”  

Na perspectiva sociocultural, o feedback é um meio de fornecer andaimagem, ou seja, 

é uma estratégia utilizada para darmos assistência ao desempenho de um indivíduo. Dessa 



forma, Brookhart (2008) afirma que o objetivo do feedback é ser eficaz para a aprendizagem. 

No entanto, a autora ressalta que é preciso entender que nem todo feedback cumpre  esse 

propósito, isto é, provoca melhoria na aprendizagem.  

 Segundo Brookhart (Op. cit.), os primeiros estudos acerca do feedback têm quase um 

século de existência e surgiram da perspectiva psicológica denominada behaviorismo. Na 

avaliação tradicional, existem dois tipos de feedback: positivo e negativo. O primeiro é 

considerado como “reforço positivo” e podemos, assim, associá-lo a elogios e aprovações do 

professor em relação à resposta correta do aluno, enquanto que o segundo (feedback negativo) 

é visto como reforço negativo pelo fato de enfatizar o “erro”/lapso de linguagem do aluno, um 

mal a ser combatido a todo custo, pois leva à formação de maus hábitos. Apesar do tratamento 

dicotômico atribuído a um tipo e a outro, ressaltamos que são constitutivos de uma 

perspectiva avaliativa tradicional.  

Quanto às definições apresentadas para as duas tipologias de feedback (reforço 

positivo e negativo), a autora esclarece que tanto o reforço positivo quanto a punição afetam a 

aprendizagem de alunos. Assim sendo, o feedback foi teorizado com o objetivo de ser eficaz 

ao ensino-aprendizagem. O problema dessa teoria é não deixar claro que nem todo feedback é 

eficaz (BROOKHART, 2008). Aliás, para ela, eficaz significa formativo, estando, assim, 

relacionado com o avanço da aprendizagem. Em outras palavras, com os objetivos da 

educação.   

 Brookhart (2008) afirma que, nos dias atuais, estudiosos tentam descobrir os motivos 

que fazem com que alguns retornos (feedback) sejam eficazes para a aprendizagem enquanto 

outros parecem ineficazes. Além do mais, a autora assevera que pesquisadores têm 

demandado esforços a fim de descrever as características do feedback eficaz, acerca do qual 

discorremos em quadros 03 e 04, a seguir. 

 No que diz respeito ao ensino-aprendizagem a partir de métodos tradicionais, 

Brookhart (Op. cit.) afirma que os teóricos da área da educação não explicam mais a aquisição 

de conhecimento por meio de teorias do comportamento que associam a aprendizagem à 

formação de hábitos do tipo E-R-R, como postulado pela teoria behaviorista.  

 Brookhart (2008), em livro intitulado Como fornecer feedback eficaz
21

, enfatiza o 

papel do aluno no processo de feedback, o qual deve ser o de captar retorno, por meio de suas 

percepções, conhecimento prévio, experiências e motivação. Assim, o papel do aluno é 
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construir sentido na aprendizagem e não mais responder aos estímulos do professor em sala 

de aula. Dessa forma, a autora afirma que “construir sentidos na aprendizagem exige do 

aprendiz a utilização de controle próprio por meio de processos cognitivos.” (p. 3)
22

.  

 Butler e Winne’s (1995 apud BROOKHART, 2008) mostram em pesquisa duas 

categorias de feedback indispensáveis para a aprendizagem. Os autores ressaltam que tanto o 

feedback externo, que advém do outro (professor etc), quanto o interno (do próprio aluno, isto 

é, da fala interna do aprendiz que tem relação com a autoavaliação) afetam o conhecimento e 

as crenças dos atores sociais em processo de aprendizagem.  

Dessa forma, o professor deve ensinar o aluno a desenvolver a autoavaliação para que 

ele (aprendiz) possa agir de maneira autônoma na sociedade, já que ele não vai ter sempre o 

professor ao seu lado em sala de aula e/ou fora dela. Em outras palavras, Brookhart (Op. cit.) 

afirma que o professor deve ajudar os alunos a automonitorarem sua aprendizagem, pois são 

eles que devem decidir acerca dos objetivos desta, devem criar táticas e estratégias para 

alcançá-los, bem como produzir seu trabalho. A esse respeito, a autora afirma que 

 

Os professores não podem “fazer” com que os alunos se concentrem ou aprendam 

alguma coisa. O feedback do professor é o insumo que, juntamente com o insumo 

interno do próprio aluno, pode ajudar os aprendizes a decidir onde eles se encontram 

em relação às metas de aprendizagem que precisam ou querem atingir e o que eles 

precisam fazer (para alcançá-las) em seguida. (Tradução nossa)
23

 

 

 Hattie e Timperley (2007), citados por Brookhart (2008), propuseram um paradigma 

de feedback que se divide em quatro níveis: (1) feedback acerca da tarefa (como por exemplo, 

o feedback para se certificar se as respostas estão certas ou erradas ou direções para obter 

mais informações), (2) feedback do processo da tarefa (feedback acerca das estratégias usadas 

ou das poderiam ser usadas), (3) feedback acerca da autorregulação (feedback, por exemplo, 

da autoavaliação do aluno ou da autoconfiança) e, por último, (4) feedback acerca do eu como 

pessoa humana (como declarações do tipo “bom aluno!” ou “você é inteligente”). 

 Para Brookhart (Op. cit.), o nível sobre o qual o feedback é focado (fornecido) 

influencia sua eficácia. Comentários do professor acerca das qualidades do trabalho dos 

alunos, bem como do processo ou das estratégias utilizadas no trabalho a ser feito pelos 

alunos são mais eficazes para a aprendizagem.  
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 making meaning requires using and controlling one´s own thought processes 

23 Teachers can´t “make” students focus on or learn something. Teacher feedback is input that, together with 

student´s own internal input, will help the students decide where they are in regard to the learning goals they 

need or want to meet and what they will tackle next.
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 (BROOKHART, 2008: 3) 



Assim, feedback que chama a atenção dos alunos no que diz respeito às estratégias de 

autorregulação ou que chama a atenção das habilidades dos alunos como aprendizes pode ser 

eficaz se os alunos passarem a ouvi-lo de maneira que os faça perceber que atingirão os 

resultados que desejam se para isso se esforçarem e tiverem atenção naquilo que fazem. A 

autora afirma que comentários pessoais do tipo (“boa menina!”) não chamam a atenção dos 

alunos para a aprendizagem. 

 Neste item, no quadro 03, apresentaremos as estratégias de feedback propostas por 

Brookhart (2008), no que diz respeito a dimensões, a formas e a sugestões de feedback eficaz. 

 

 podem variar em diversas 

dimensões 

dessas formas... dicas de feedback eficaz 

 Tempo  Quando dado 

(fornecido)  

 Com que frequência  

 Fornecer feedback imediato para o 

conhecimento dos fatos (certo/errado) 

 Demore um pouquinho para fornecer o 

feedback tendo em vista revisões mais 

compreensivas acerca da maneira como o 

aluno está pensando e processando a 

informação   

 Nunca fornecer feedback tarde de mais quando 

este for importante, ou seja, faça a diferença 

para os alunos. 

 Fornecer feedback toda vez que possível para 

as tarefas relevantes. 

 Quantidade  Quantos pontos obtidos, 

 Quanto acerca de cada 

ponto 

 Priorizar, escolher os pontos mais importantes 

 Escolher pontos que se referem aos principais 

objetivos de aprendizagem 

 Considerar o nível de desenvolvimento do 

aluno 

 Modalidade  Produção oral, 

 Escrita, 

 Visual/demonstração 

 Escolher a melhor maneira de transmitir/passar 

a mensagem. Um comentário ao passar ao lado 

da mesa do aluno seria suficiente? 

 É necessária uma conversa/reunião com o 

aluno?  

 Feedback interativo (falar com o aluno) é bom 

toda vez que necessário/possível 

 Escrever/fornecer feedback  no trabalho escrito 

dos alunos. 

 Fazer demonstração (´como realizar algo´) se  

for uma questão/ponto controverso ou se o 

aluno necessitar de exemplo.  

 Público alvo 

           

 Individual, 

 Grupo, 

 Classe 

 Fornecer feedback individual significa dizer que 

o professor valoriza o trabalho do aluno 

 O feedback em grupo ou individual é 

importante se a maioria dos estudantes perdeu 

as mesmas explicações em determinada 

atividade. Nesse sentido, o professor terá 

oportunidade para revisar o conteúdo. 

Quadro 03 - Estratégias de feedback. Fonte: Brookhart (2008: 5) 



 Definiremos, a seguir, as dimensões de estratégias de feedback expostas no quadro 03.  

(1) Tempo – fornecer feedback imediato ou apenas com pouco de atraso tem como objetivo 

ajudar os alunos a percebê-lo e usá-lo de forma efetiva. É preciso que o feedback  apareça 

enquanto os alunos estejam ainda atentos ao tema e/ou à realização da tarefa em discussão. 

Além do mais, é preciso que o feedback apareça no momento em que eles estejam pensando 

acerca dos objetivos de aprendizagem. Isto é, enquanto eles pensam em algo que possa ser 

alcançado por meio de seus esforços e não em atividades já realizadas. 

O feedback eficaz deve surgir na medida em que os alunos encontrem motivo ainda 

para aprender a língua alvo. O feedback acerca de um tópico que os alunos não terão que lidar 

inúmeras vezes durante todo ano pode ser visto pelos alunos como algo insípido. Um exemplo 

de momento (tempo) favorável de feedback é devolver provas e tarefas dos alunos 

imediatamente. Um(a) professor(a) passou para sua turma uma prova de múltipla escolha, 

corrigiu o exame naquele dia e o devolveu no dia seguinte. Depois de dar as notas aos alunos, 

ele(a) fez recorreção das questões. Em termos da psicologia educacional, denominamos o 

exposto acima de conhecimento de resultados24. Muitos professores querem fornecer feedback 

imediato. Porém, por falta de tempo, sentem-se angustiados por não fazê-lo. Uma dica que 

funciona, para alguns professores, é se esforçar principalmente para recuperar o feedback em 

atraso. O professor possivelmente não devolverá os últimos testes em tempo hábil se ele(a) 

ainda tiver que corrigir trabalhos dos alunos já realizados anteriormente.  

Contudo, uma vez que o professor se esforce para cumprir suas responsabilidades de 

feedback, ele(a) pode encontrar o ritmo ideal para o cumprimento em dia da entrega dos 

trabalhos dos alunos, exceto aqueles testes realizados bem recente. A autora afirma que se o 

professor tem uma prática regular na entrega dos trabalhos, ou seja, se ele(a) não demora para 

devolvê-los e o aluno pode sempre contar com essa pontualidade, em caso de imprevistos, os 

aprendizes provavelmente entenderão o “atraso do professor” quando ele(a) por ventura 

demora a devolver as tarefas de sala de aula.  

(2) Quantidade – uma das tarefas mais difíceis acerca do feedback é saber a quantidade que 

o professor deve fornecer aos alunos. Para uma aprendizagem efetiva, o que faz a diferença é 

a quantidade eficaz de informação em relação aos conhecimentos já adquiridos pelos alunos, 

de forma que os motivem para a aprendizagem a partir do que já conhecem, para alcançar 

níveis de aprendizagem não atingidos ainda. Avaliar a quantidade de feedback a ser fornecido 

                                                           
24

 knowledge of results. 



(o quanto e em que momento) requer profundo conhecimento e, nesse sentido, devem-se 

considerar os seguintes aspectos: o tema em geral, alvo(s) de aprendizagem em particular e a 

individualidade dos alunos (particularidades dos alunos). 

Além do mais, a autora afirma que fazer avaliação acerca da quantidade de feedback 

requer que se levem em consideração esses procedimentos simultaneamente. O feedback do 

professor pode fornecer aos alunos uma compreensão clara do que estes podem fazer com 

determinado assunto, acerca do que eles percebem que precisam desenvolver/construir.  

Para Brookhart (Op. cit.), isso requer que o professor conheça bem os alunos, pois 

para alguns estudantes o simples fato de obter clareza e avanço em determinado assunto é 

suficiente, enquanto para outros discentes é adequado lidar com temas diversos, pois só assim 

podem avançar na aprendizagem.   

(3) Modalidade – o feedback pode ser fornecido em várias modalidades. Alguns tipos de 

trabalhos se prestam melhor ao feedback escrito (por exemplo, escrever comentários na tarefa 

dos alunos). Outros se prestam melhor ao feedback oral (por exemplo, observar e fazer 

comentários acerca do trabalho dos alunos enquanto eles resolvem questões de matemática 

em suas mesas). E outros, a demonstrações (por exemplo, ajudar uma criança da pré-escola a 

segurar um lápis de forma correta).  

Alguns dos melhores retornos podem resultar de conversas com os alunos. Por 

exemplo, ao invés do professor encher o trabalho dos discentes de observações, seria melhor 

que ele, no momento das correções, iniciasse seu trabalho fazendo perguntas do tipo “O que 

se percebe a esse respeito?” e “Alguma coisa o surpreende?”  

Dialogar com os alunos é geralmente uma saída adequada. Assim, o professor tem a 

chance de conversar com os aprendizes a partir de situações de ensino, tais como expressas 

nos excertos “o parágrafo estava claro” e “mais informações eram necessárias ao seu texto”. 

Esses dois comentários, denominados de feedback relacionado à tarefa, mostram um aspecto 

de correção do professor cujo objetivo é acrescentar detalhes à produção escrita do aluno, ou 

seja, adicionar mais palavras/informações àquilo que o aluno, de forma limitada, escreveu no 

texto. Dessa forma, falar do processo pelo qual o aluno aprende a escrever a partir dos seus 

“erros” de escrita e/ou acrescentar detalhes/informações à produção escrita dos alunos é 

melhor do que simplesmente apresentar grifos e/ou marcas de caneta vermelha com repetição 

das palavras nas atividades dos alunos.  



Como forma de ilustrar o exposto, Brookhart (2008: 16-17) relata a seguinte história: 

um(a) professor(a) de ensino fundamental pediu para que a turma praticasse a escrita. Nesse 

sentido, ele(a) escreveu uma estória na lousa e, em seguida, pediu aos alunos que copiassem a 

estória em seus cadernos. Um menino, com leve deficiência de aprendizagem, estava tendo 

dificuldade de transcrever a estória da lousa para o seu caderno. Com uma caneta vermelha, 

o(a) professor(a) marcava algumas palavras no texto do discente quando uma letra era 

acrescentada ou omitida a esses ou desses léxicos e, em seguida, o docente escreveu a palavra 

adição ou omissão sobre eles.  

Em uma parte do texto, o aluno escreveu “ri” ao invés de “ir”. O(a) professor(a), por 

sua vez, circulou a forma incorreta do verbo e escreveu ao lado dessa palavra uma outra 

palavra: inversão. O menino não conhecia as palavras omissão e inversão. Ele, contudo, foi 

capaz de concluir que os traços vermelhos e palavras difíceis escritas pelo(a) professor(a) em 

seu texto significavam dizer que a sua produção escrita estava ruim. Ele não entendeu o que 

tinha sido feito, nem compreendeu o que poderia fazer para melhorar sua produção textual.  

Por fim, o que o aluno aprendeu daquele feedback é que ele foi submetido a avaliação 

do professor e foi visto como um escritor fraco (deficiente). Se isso acontecer muitas vezes 

em sala de aula, conclui a autora, os alunos podem desistir de suas produções orais e/ou 

escritas. 

(4) Público-alvo - assim como todo processo de comunicação, o feedback funciona quando 

compreendido de forma apropriada pelo destinatário. O feedback acerca das especificidades 

do trabalho individual em sala de aula deve ser dirigido ao aluno individualmente, de forma 

que o aprendiz possa entender como algo dito especificamente para ele(a) e não para todo o 

grupo.   

Este ato simples é poderoso por si só porque, além da informação fornecida, comunica 

ao aluno a sensação de que o professor se preocupa com o progresso individual dele. Isso 

pode ser evidenciado em fala do aluno do tipo “o professor realmente leu e refletiu acerca do 

que eu fiz!” (BROOKHART, 2008: 17). Dessa forma, um aspecto importante a ser observado 

pelo professor, em sala de aula, é “saber com quem ele está conversando e o que deve dizer a 

seus alunos”  

Contudo, se o professor fornecer feedback acerca de questões pessoais que motivem a 

turma, os colegas a desdenharem do aluno, isso pode ser prejudicial para o aprendiz. Por esse 

motivo, há questões que o professor deve tratar com o aluno individualmente, “bem 



baixinho”, para a turma não ouvir. Se uma informação dada em sala de aula puder ajudar um 

grupo de alunos ou a turma toda, o feedback fornecido à turma ou ao grupo pode minimizar 

muito do tempo empreendido pelos alunos, como também pode servir como momento para a 

realização de pequenas atividades ou para a revisão dos conteúdos.  

Se o professor fala para toda turma quando apenas metade do grupo precisa do 

feedback, ele pode aproveitar os alunos (parceiros mais experientes) em sala de aula para 

ajudá-lo a apresentar determinados conceitos ou habilidades a outros estudantes (parceiros 

menos experientes). Além do mais, o professor pode pegar um grupo que está “excluído” para 

dar feedback enquanto outros (grupos/alunos) fazem alguma coisa diferente.  

Por fim, ressaltamos que, ao fornecer feedback, o professor deve estar atento a esses 

quatro elementos conceituados anteriormente, pois eles podem afetar a eficácia do feedback 

na aprendizagem dos alunos de LI. 

Além das estratégias, que são os procedimentos que o professor deve seguir para 

fornecer feedback, ele deve ter muito cuidado com seu o conteúdo (do feedback), 

principalmente com o tipo de linguagem usada. Nesse sentido, toda vez que o professor 

fornecer retorno, ele pode fazer escolhas acerca do que e como dizer.  

Neste item, no quadro 04, apresentaremos o conteúdo de feedback proposto por 

Brookhart (2008), no que diz respeito a dimensões, a formas e a sugestões de feedback eficaz.  

 

pode variar em diversas 

dimensões 
dessas formas... 

dicas de um bom feedback 

 Foco 

 No próprio trabalho 

 No processo utilizado pelo 

aluno para fazer o trabalho 

 Na autorregulação do aluno 

 No aluno pessoalmente 

 Quando possível, descrever tanto o 

trabalho quanto o processo e suas relações. 

 Comente acerca da autorregulação do 

aluno se a crítica favorecer a autoeficácia. 

 Evite comentários pessoais. 

 Comparação 

 Aos critérios de um bom 

trabalho (critério-referência) 

 Com outros alunos (norma- 

referência) 

 Ao desempenho passado pelo 

próprio aluno (auto-referência) 

 Use feedback (critério-referência) para dar 

informações acerca do próprio trabalho. 

 Use feedback (norma- referência) para dar 

informações acerca de processos e de 

esforços do aluno em relação à 

aprendizagem. 

 Use feedback (autorreferência) para 

aprendizes com dificuldade de aprendizagem, 

isto é, que precisam perceber o avanço que 

estão construindo, não importa quão longe 

eles estejam dos objetivos a serem 

alcançados. 

 Função 
 Descrição 

 Avaliação/julgamento 

 Descrever. 

 Não julgar. 

 Validade 
 Positivo 

 Negativo 

 Use comentários positivos que descrevam 

o que está bem feito. 



 Descrições negativas do trabalho dos 

alunos devem vir acompanhadas de sugestões 

positivas para que haja avanço na 

aprendizagem. 

 Clareza 
 Claro para o aluno 

 Obscuro 

 Use vocabulário e conceitos que os alunos 

entendam. 

 Adequar a quantidade e o conteúdo do 

feedback ao nível de desenvolvimento do 

aluno. 

 Especificidade 

 “nitpicky” excessivamente 

crítico, especialmente acerca de 

assuntos triviais, isto é, focado 

apenas nesses aspectos 

 Simplesmente correto 

Demasiadamente generalizado 

 Adequar o grau de especificidade ao 

aluno e à tarefa. 

 Faça com que o feedback seja específico o 

suficiente, de forma que os alunos percebam 

o que fazer, mas não bastante específico, pois 

assim, as coisas findam sendo feitas por eles. 

 Identifique “erros” e tipos de “erros”, mas 

evite corrigir um por um (por exemplo: 

transcrever todo texto para o aluno ou 

fornecer a resposta certa) de forma que não 

deixe os alunos corrigi-los sozinho. 

 Tom de voz 
 Implicações 

 O que o aluno “ouvirá” 

 Use palavras/expressões que considerem 

(respeitem) os alunos e seus trabalhos. 

 Use palavras que posicionem o aluno 

como agente social. 

 Use palavras que motivem os alunos a 

pensar e a conhecer (descobrir). 

Quadro 04 - Conteúdo de feedback. FONTE: Brookhart (2008: 6-7) 

 

Definiremos, a seguir, as dimensões de conteúdo de feedback exposto no quadro 04. 

(1) Foco – Hattie e Timperley, para Brookhart, caracterizam o feedback em quatro níveis 

distintos: (1) feedback acerca de tarefa, (2) feedback acerca do processo da tarefa, (3) 

feedback acerca da autorregulação e (4) o feedback acerca do eu como pessoa humana. 

 O feedback acerca da tarefa inclui informações sobre “erros” (isso está correto ou 

incorreto), quanto à profundidade ou à qualidade do trabalho.   

Além do mais, o feedback acerca da tarefa pode incluir a necessidade de mais 

informação ao texto/relatório/trabalho escrito e pode envolver informações acerca da clareza e 

do formato. Ele exerce maior função quando corrige uma ideia errada do que quando 

simplesmente alerta os alunos quanto à falta de informações. Se um aluno, por exemplo, não 

domina determinado conceito, o eficaz seria fornece-lhe mais instruções do que feedback. Um 

dos problemas do feedback da tarefa é que ele não pode ser transferido a outros trabalhos, 

tendo em vista sua especificidade.  

Apesar do feedback da tarefa contribuir para a aprendizagem, a autora afirma que o 

feedback sobre o processo utilizado para a realização da tarefa contribui muito mais para a 

aprendizagem dos alunos.  O feedback acerca do processo fornece informações aos alunos 



quanto ao modo como eles abordaram a tarefa, dá informação sobre a relação entre o que eles 

fizeram e a qualidade do desempenho deles, bem como fornece informações acerca de 

possíveis estratégias alternativas que possam também ser eficazes para a aprendizagem.  

Alunos com bom desempenho são capazes de transformar comentários acerca da tarefa 

em feedback sobre o processo. Isto é, dado o resultado do feedback, conhecimento de 

resultados, eles podem gerar seu próprio feedback cognitivo – estabelecendo nexo entre as 

características da tarefa e seu processo com o conhecimento de resultados.  

Na verdade, Brookhart (2008) afirma que, quando os professores fornecem feedback 

acerca do processo, eles estão fornecendo andaimagem desse tipo de transferência para todos 

os alunos. Esta é uma forma muito eficaz para atender às necessidades de todos (os discentes), 

ajudando-os a adquirir a competência “aprender a aprender”.  

A autorregulação é o processo pelo qual os alunos monitoram e controlam sua própria 

aprendizagem. Nesse sentido, ela pode motivar os alunos à pesquisa, a aceitar e a agir sobre a 

informação de feedback ou não. Além do mais, há um desejo maior por parte dos alunos em 

lidar e receber feedback se, para isso, acreditarem em si mesmos como aprendizes e tiverem 

confiança (autoeficácia) de que a informação será eficaz e merecerá, assim, os seus esforços. 

O feedback sobre a autorregulação, portanto, é eficaz pelo fato de que aumenta a autoeficácia. 

O feedback acerca da pessoa, no seguinte termo “garota inteligente!” (p. 21) não é 

geralmente eficaz por duas razões. Em primeiro lugar, o feedback não contém informação que 

pode ser utilizada para aprendizagem posterior. Portanto, esse não é formativo. E em segundo, 

e mais insidioso, o feedback acerca da pessoa pode contribuir para que os alunos acreditem 

que a inteligência é algo fixo. Isso implica dizer que o avanço é algo que está sob o controle 

dos alunos. A autora assevera que a crença de que a inteligência é algo fixo exime a relação 

entre o esforço do aluno e o avanço. 

Por um lado, segundo a autora, isso leva a um tipo de fatalismo acadêmico. Por outro 

lado, o feedback acerca dos processos utilizados pelos alunos para a realização das tarefas 

favorece a crença de que o avanço está relacionado a estratégias especificas, a tipos 

específicos de esforço que estão sob o controle dos alunos e não subordinados ao comando de 

habilidades inatas. Esta espécie de feedback mostra aos alunos as interfaces entre o que 

fizeram e resultados atingidos.  

O simples conhecimento dos resultados de um teste é denominado de feedback 

relacionado à tarefa. Fazer com que os alunos compreendam os motivos que os levam a 



cometer “erros” nos trabalhos realizados em sala de aula é importante pelo fato de que 

podemos, nesse sentido, estar transformando o feedback relacionado à tarefa em algo 

relacionado ao processo de aprendizagem.  

Ajudar os alunos a ver que os “erros” cometidos por descuido (tal como, assinalar a 

alternativa incorreta mesmo sabendo da escolha correta) implicam dizer que ser mais 

cuidadoso, bem como dispor de mais tempo à realização das tarefas, podem ser estratégias 

eficazes para o avanço da/na aprendizagem.  

Os “erros” acerca de fatos ou conceitos implicam dizer que estudar mais ou de forma 

diferente pode ser eficaz para a aprendizagem. Tentar classificar os tipos de fatos ou conceitos 

que foram principalmente problemáticos pode ajudar os alunos a "estudar mais de forma 

estratégica (inteligente) do que de forma exaustiva por focalizar os pontos de conflito.” (p. 21) 

(2) Comparação – para Brookhart (2008), comparar o desempenho de um aluno ao de 

outros, como também comparar a performance do aluno a uma norma em relação às notas em 

sala de aula, é pensar, possivelmente, acerca dos termos em inglês: norm-referencing e 

criterion-referencing. Acerca disso, a autora define o primeiro termo como algo que não deve 

ser utilizado com frequência, pois não contém informações que os alunos possam usar no 

sentido de melhorar a aprendizagem.  

Para ilustrar, a autora comenta que o trabalho de uma determinada aluna foi avaliado 

como uma tarefa regular quando comparado ao trabalho de uma amiga em sala de aula. Caso 

a aluna tivesse a chance de refazê-lo, além de copiar o trabalho da amiga, a discente, na 

verdade, não teria nada a fazer a seguir. Isto é, não avançaria no(a) 

conhecimento/aprendizagem.  

Ademais, esse retorno pode tornar os alunos seres ganhadores e perdedores, e, assim, 

pode favorecer a noção de que a habilidade/competência do aluno, não o trabalho estratégico, 

é o que é importante. 

Em relação ao segundo termo, a autora afirma que, ao compararmos o trabalho do 

aluno com metas de aprendizagem, estamos utilizando critérios de referência e, assim sendo, é 

o tipo principal de comparação a ser utilizado para que o feedback seja eficaz. 

(3) Função – os alunos são menos propensos a prestar atenção ao feedback descritivo, se este 

vier acompanhado de julgamento, tais como uma nota ou um comentário avaliativo. Alguns 

alunos passarão a ouvir “julgamentos”, mesmo quando a intenção do professor é avaliar os 

seus trabalhos de forma descritiva. A autora afirma que alunos não bem sucedidos nos estudos 



se frustram em suas experiências escolares, pois, até mesmo quando há tentativas por parte do 

professor em querer ajudá-los, estes simplesmente passam a ver o elogio como mais uma 

declaração do tipo “vocês são incapazes”.  

Assim sendo, Brookhart (2008) ressalta que devem ser criadas oportunidades para que 

os alunos pratiquem e recebam feedback sem que, no entanto, uma nota esteja envolvida. A 

autora comenta ainda que não faz sentido trabalhar com os alunos metas de aprendizagem 

fáceis de mais a ponto de eles obterem, sem esforço algum, conceito (A) ou (B) na primeira 

vez que tentarem realizar suas tarefas. O que o professor precisa fazer (pode demorar um 

pouco) é trabalhar os alunos no sentido de que eles mudem a concepção segundo a qual tudo 

“vale nota” em sala de aula.  

Se os alunos moderadamente tentam realizar tarefa desafiadora, estão expostos a 

feedback que pode melhorar o seu trabalho, estão autorizados a praticar o conhecimento até 

que avancem na aprendizagem e depois possam fazer um teste ou tarefa para obter uma nota, 

com certeza, vão descobrir os beneficios dessas etapas.  

Dessa forma, os sentimentos dos alunos de controle sobre seus trabalhos e 

autorregulação vão minimizar qualquer tipo de “controle” que o professor planeja ao atribuir 

conceitos avaliativos a toda atividade. Se os alunos precisam de andaimagem na medida em 

que eles desenvolvem esses tipos de hábitos de trabalho, o professor pode trabalhar, assim, no 

intuito de alcançá-los. No entanto, o feedback fornecido sem a oportunidade de usá-lo, no 

sentido de melhorar a aprendizagem, é realmente ineficaz. 

(4) Validade – para Brookhart (2008), o feedback deve ser positivo. No entanto, a autora 

ressalta que ser “positivo” não significa estar artificialmente alegre ou dizer que o trabalho 

está bom quando na verdade não está. Ser positivo significa descrever como os pontos fortes 

no trabalho de um aluno correspondem a critérios de um trabalho eficaz (bom trabalho) e 

como esses pontos mostram o que o aluno está aprendendo. A autora afirma que 

simplesmente apontar o que está errado no trabalho dos discentes sem, no entanto, sugerir 

como fazê-lo de forma correta não é eficaz para a aprendizagem.  

Com base no que afirma Brookhart, compreendemos que o feedback positivo deve 

sinalizar para o aluno o que ele precisa melhorar na aprendizagem e, sobretudo, sugerir 

alternativas para que o discente possa realizá-las no intuito de avançar na construção do 

conhecimento.  



É melhor ser positivo com responsabilidade, ou seja, apresentar problemas de 

aprendizagem dos alunos, não tratar apenas dos seus fins, mas, sobretudo, apresentar os meios 

e/ou estratégias utilizadas para atingir seus resultados do que ser positivo por aparência: dizer 

que o trabalho do aluno está bom apenas para agradar a ele e, com isso, poder conquistar a 

simpatia e a confiança do discente.  

Tunstall e Gipps (1996 apud BROOKHART, 2008) desenvolveram uma tipologia de 

feedback do professor com base em observações em escolas de ensino fundamental. Nesse 

sentido, dividiram o feedback em duas categorias principais: avaliativo e descritivo. Feedback 

avaliativo positivo inclui recompensas, elogio de forma geral entre outros fatores. Feedback 

avaliativo negativo inclui julgamentos, críticas gerais etc.  

No lado descritivo, no entanto, todo feedback tem um propósito positivo. Até mesmo 

críticas, se descritivas e não punitivas, assumem funções construtivas. Tunstall e Gipps, 

citados por Brookhart (2008), classificam o feedback descritivo em feedback de realização e 

de avanço da aprendizagem. O primeiro descreve ou afirma para o aluno o que foi realizado 

com êxito e porque aconteceu desse modo e o segundo descreve para o aprendiz o que mais 

pode ser realizado e que estratégias podem conduzir a uma melhoria do trabalho. 

(5) Clareza – para a autora, os alunos precisam compreender a informação do feedback 

como o professor pretende que eles entendam essa instrução/informação. Os alunos têm 

vocabulários diferentes, bem como possuem formações e experiências distintas. Nesse caso, o 

critério de clareza é saber se a escrita ou a fala ficaria claro para o aluno de modo individual. 

(6) Especificidade – Brookhart (Op. cit., p. 33) usa do princípio de Goldilocks: “não muito 

restrito, não muito amplo, mas na medida adequada” para ilustrar que o feedback deve ser 

específico ou deve ser fornecido na medida certa aos alunos em sala de aula.  

Dessa forma, a autora ressalta que aprendeu tal princípio de maneira árdua por meio 

do seguinte evento de sala de aula: ela teve que corrigir todos os erros ortográficos de um 

trabalho escrito (intensivo) de um aluno. Em seguida, proporcionou a oportunidade para que o 

aprendiz refizesse o trabalho e, para tanto, pudesse obter uma nota. O aluno fez (ressalta a 

autora), mas tudo que ele produziu foram as alterações ortográficas que a pesquisadora havia 

destacado para ele em sua produção escrita. Isso a incomodou de certa forma por perceber que 

havia dado uma nota ao aluno pelo trabalho que ela mesma havia realizado. A autora afirma 

que o feedback fornecido foi muito restrito. Diríamos insuficiente para que o aluno aprendesse 



autonomamente. Moral da estória, afirma a autora “o que devemos fazer é buscar o conceito 

de feedback.”  

Brookhart afirma que feedback bastante amplo (muito geral) é um tanto ineficaz. 

Assim sendo, comentários do tipo “escreva mais” ou “se esforce mais” escritos na parte 

superior de tarefas não fornecem muita orientação aos alunos. O que o professor precisa fazer 

é posicionar o aluno como agente (ativo, não passivo) da aprendizagem, é ajudá-lo a encontrar 

alternativas em suas escolhas escritas, bem como encorajá-lo a produzir bons textos.  

(7) Tom de voz – Brookhart (2008) assevera que o tom refere-se à qualidade expressiva da 

mensagem do feedback e, assim, afeta a forma como a mensagem pode ser ouvida. O tom de 

uma mensagem é transmitido pela escolha e estilo das palavras, que são muito mais do que 

apenas sutilezas linguísticas. O tom, para autora, pode inspirar ou desencorajar.  

Nesse sentido, ela afirma que é importante escolher palavras que sugiram aos alunos a 

ideia de que eles são agentes (alunos ativos) de sua própria aprendizagens. Isto é, são “os 

capitães dos seus próprios navios de aprendizagem” (BROOKHART, 2008: 34). A autora 

afirma que, certa vez, supervisionou uma aluna de magistério que, como parte de seu trabalho 

de campo, monitorou um aluno de 4º ano em matemática em uma escola pública dos Estados 

Unidos. A pesquisadora afirmou que o estudante cometeu muitos erros de cálculos, mas, 

como forma de incentivo, ela afirmou que seu trabalho estava muito bom no sentido de poder 

ajudá-lo a melhorar a autoestima.  

Com base no relato acima, Brookhart (Op. cit.: 34-35) afirma “fazer isso pode não ser, 

na verdade, eficaz e/ou positivo”
25

. O aluno pode, para a autora, concluir que fatos ou 

conceitos incorretos podem estar corretos e passar a acreditar que qualquer trabalho, 

independentemente de sua qualidade, pode ser aceitável e, nesse sentido, deve ser elogiado, o 

que pode dispensar qualquer ação no sentido de melhorá-lo.  

Ademais, e crucial ainda, ele pode perceber que a maioria de suas respostas estavam 

incorretas como também pode achar que o professor é despreparado por não ter percebido os 

deslizes. Isso implica dizer que o professor pode ser pouco valorizado e, assim, não conseguir 

avançar na aprendizagem do aluno no futuro. Portanto, cabe ao professor, a nosso ver, defenir 

previamente a forma (objetivos) de avaliação, bem como ter seriedade no que faz em sala com 

os discentes.  

                                                           
25

 This isn´t helpful, and it´s not even truly positive 



A autora assevera “é sempre oportuno ser positivo no sentido de iluminar o caminho a 

seguir”
26

 (p. 35). Ou seja, esse tom sugere que há um caminho a ser percorrido e que o aluno é 

capaz de atravessá-lo.  

Tunstall e Gipps (1996), citados por Brookhart (2008), usam tal metáfora para 

caracterizar o feedback descritivo que sugere ao aluno perspectiva de avanço na 

aprendizagem. Para ilustrar ainda mais, Brookhart (2008: 35) conclui “isso me faz pensar em 

alunos e professores numa caverna acompanhados por alguém que tem em mãos uma 

lanterna. Essa pessoa é o líder, pelo menos temporariamente. Ele(a) ilumina o ambiente ao seu 

redor até que todos possam ver o caminho que os conduzirá.”  

Segundo Brookhart (Op. cit.), se o professor disser a um aluno que algo está errado, 

deve sugirir a ele o que fazer. Quando o professor realmente fornece aos alunos informação 

que eles podem usar para avançar na aprendizagem (e eles percebem que podem fazer isso), 

os alunos vivenciarão sentimentos de controle sobre sua aprendizagem de forma positiva. Eles 

podem preferir críticas construtivas a tapinhas na cabeça ou a comentários do tipo “bom 

trabalho!” (grifo da autora) 

Essa sensação de controle sobre o aprendizado é na verdade denominada de 

autoeficácia, isto é, o fundamento da motivação para a aprendizagem. Ao falar com os alunos, 

devemos tratá-los com respeito e como pessoa humana: posicionandos-os como agentes 

ativos de sua aprendizagem Johnston, (2004 apud BROOKHART, 2008). Nesse sentido, 

ressaltemos o que Brookhart (Op. cit., p. 35) afirma “as palavras que o professor escolhe 

enquanto fala com seus alunos irão afetar  suas identidades”
27

.  

Os professores, muitas vezes, conversam com “alunos bons” como se fossem ativos e 

apenas dizem aos “alunos mais fracos” simplesmente o que devem fazer. Na maioria das 

vezes, os docentes consideram os alunos atores passivos (receptores das ordens do professor) 

e o professor, como o “chefe” da aprendizagem dos alunos, os quais devem seguir, portanto, 

as ordens do docente.  

A mensagem que subjaz ao feedback do professor a leitores não proficientes trata de 

mostrar a eles como dada tarefa é realizada e de maneira adequada, ao passo que a informação 

que subjaz ao feedback do professor a leitores proficientes é fornecer sentido ao que eles 

fazem em sala de aula.  

                                                           
26

 It is always appropriate to be positive in the sense of lighting the way forward 
27

 The words you choose as you talk with students will affect their identities 



Apesar de Brookhart (Op. cit.) afirmar que a maioria dos docentes acredita que todas 

as crianças podem aprender, a autora ressalta que talvez estas não aprendam as mesmas coisas 

da mesma maneira. Assim, acreditamos também que todos os adolescentes têm a capacidade 

de aprender desde que não sofram de distúrbios mentais e que não sejam alvos “de ironias 

contundentes” advindas de professores e colegas.  

Assim sendo, ressaltemos o que afirma Brookhart (2008: 36) “o sarcasmo (ironia) não 

tem vez no feedback”
28

 em sala de aula e, em específico, de línguas. A autora comenta que 

conheceu um professor de Inglês que constantemente escrevia recados na redação dos alunos, 

pois ele achava que eram construtivos. Ele escrevia comentários por meio de abreviaturas, no 

entanto, os aprendizes não entendiam o que ele queria dizer. Portanto, os estudantes se 

sentiam incapazes (menosprezados) de aprender qualquer coisa por não entender a mensagem 

do professor.  

Brookhart (2008) ressalta não saber muito bem quais as pretensões do professor ao 

escrever assim nas redações dos alunos, mas afirma que abreviatura desse tipo pode denotar 

aquilo que o professor pensa a repeito de si mesmo: ‘dá para ver o quanto sou inteligente?’ em 

detrimento de outro sentido: ‘aqui está o que você pode fazer para produzir de maneira eficaz 

sua redação.’ 

Portanto, a autora afirma, de forma imperativa “monitore seu tom e sua escolha de 

palavra, praticando-os de forma que pareça natural e, assim, possa expressar fatos (coisas) de 

maneira que possa comunicar confiança a seus alunos enquanto aprendizes”
29

 

(BROOKHART, 2008: 36) 

Pelo exposto, observamos que as estratégias e conteúdo de feedback  apresentados por 

Brookhart (2008) pode nos ajudar a entender melhor as categorias de feedback encontradas no 

corpus da pesquisa e analisadas no capítulo metodológico, acerca do qual trataremos em 

seguida. 
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 Sarcasm has no place in feedback 
29

 Monitor your tone and word choice, practicing until it comes naturally to phrase things in a way that 

communicates confidence in your students as learners. 



CAPÍTULO 2 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Neste capítulo, trataremos da abordagem metodológica da pesquisa, do contexto da 

investigação, bem como dos instrumentos e procedimentos para geração de dados.  

 

2.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 A metodologia da pesquisa, em nosso estudo, encontra seus fundamentos filosóficos na 

pesquisa de abordagem qualitativa e de base interpretativista. Entretanto, tivemos que 

conjugar a pesquisa quantitativa
30

 à pesquisa qualitativa, na primeira parte da análise, para 

melhor explicar os seguintes excertos: “(?) deixe eu falar, deixe eu falar eu entendi!” (fala de 

uma aluna) e “eu já falei DEMAIS! (.) Uff (.) ((suspiro)) eu tô CANSADO! ((suspiro)) agora 

é a vez de vocês” (fala do professor). 

 Buscamos, para tanto, quantificar os turnos de fala do professor e seus alunos das cinco 

aulas observadas. Resultado: de toda fala produzida, durante as aulas, o professor utilizou 

1101 turnos de fala, enquanto, em média, 21 alunos utilizaram 2664 turnos de fala. Isso 

significa dizer que o docente utilizou muito mais turnos de fala do que os alunos e, portanto, 

falou mais do que os discentes do ensino fundamental II. Destarte, como forma de ilustrar os 

dados, concluímos que o quantitativo, em nossa pesquisa, vem esclarecer o qualitativo.  

 De acordo com Santos Filho e Gamboa (2007: 39-43), a investigação qualitativa se 

preocupa com a compreensão ou interpretação do fenômeno social, com base nas perspectivas 

dos atores sociais por meio da participação em suas vidas. Seu propósito fundamental é a 

compreensão, a explanação e a especificação do fenômeno.  

 Para os autores, o pesquisador precisa tentar compreender o significado que os outros 

dão as suas próprias situações e também compreender diretamente ou apreender 

imediatamente a ação humana sem qualquer inferência consciente sobre a atividade. Além 

disso, procura entender, em nível mais profundo, a natureza da atividade em termos do 

significado que o indivíduo dá a sua ação.   
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 Ver quadro 06, diagramas de 1 a 5 – turnos de fala do professor e seus alunos do 6º, capítulo 03, p. 85/86. 



 Para Santos Filho e Gamboa (2007), a pesquisa interpretativa está enraizada no 

paradigma fenomenológico que sustenta que a realidade é socialmente construída por meio de 

definições individuais ou coletivas da situação.  

 Nessa perspectiva, o homem é sujeito e ator, o significado é considerado como produto 

da interação social, a verdade como relativa e subjetiva. Além do mais, para os autores, essa 

visão reconhece a mudança e aceita a teoria do conflito.      

 Segundo Bortoni-Ricardo (2008), no paradigma interpretativista, surgido como uma 

alternativa ao positivismo, não há como observar o mundo independentemente das práticas 

sociais e significados vigentes. A autora afirma, assim, que a capacidade de compreensão do 

observador está enraizada em seus próprios significados, pois ele/ela não é um relator passivo, 

mas um agente ativo. 

 Ainda de acordo com Bortoni-Ricardo (Op. cit.), na área da pesquisa educacional, o 

paradigma positivista sempre teve maior prestígio, acompanhando o que ocorria nas ciências 

sociais em geral. No entanto, a autora ressalta que as escolas e, especialmente, as salas de 

aula, provaram ser espaços privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa, que se 

constrói com base no interpretativismo.   

 Em face do exposto, nosso estudo justifica-se como de natureza qualitativa por se tratar 

de uma escola – sala de aula – ambiente natural e/ou fonte direta dos dados, em nossa 

pesquisa, e de um professor com seus alunos em processo de ensino-aprendizagem de LI 

(envolvidos em práticas discursivas). Ademais, nossa pesquisa justifica-se também pelo fato 

dos dados serem gerados a partir de processos interativos (entre esses participantes) por meio 

do uso da linguagem, nosso principal objeto de estudo, em contexto situado e marcado por 

práticas escolares e/ou sociais.   

 Ainda, classificamos nossa pesquisa como de natureza qualitativa e de base 

interpretativista, segundo afirma Bortoni-Ricardo (2008: 49):  

 

O objetivo da pesquisa qualitativa em sala de aula, em especial a etnografia, é o 

desvelamento do que está dentro da “caixa preta” no dia-a-dia dos ambientes 

escolares, identificando processos que, por serem rotineiros, tornam-se “invisíveis” 

para os atores que deles participam. [...] os atores acostumam-se tanto às suas rotinas 

que tem dificuldade de perceber os padrões estruturais sobre os quais essas rotinas e 

práticas se assentam [...] tem dificuldade em identificar os significados dessas 

rotinas e a forma como se encaixam em uma matriz social mais ampla [...] 

 

O feedback, por ser de efeito rotineiro, torna-se quase invisível na tríade discursiva 

IRA, pois, segundo Tsui (1995), é parte constitutiva das rotinas de interação em sala de aula, 



uma vez que, quando esse elemento avaliativo não aparece após respostas de alunos, parece 

que algo de errado e/ou insatisfatório existe nas respostas dos discentes.  

Hewings (1985) afirma que trabalhos significantes têm sido desenvolvidos acerca da 

Pergunta e da Resposta. No entanto, para o autor pouquíssima atenção tem sido dada à forma 

de feedback do professor e muito pouco tem-se investigado a respeito das influências 

possíveis que o feedback pode trazer para o ensino de línguas. Isso, apesar do crescente 

número de trabalhos de pós-graduação com foco no feedback que vem sendo desenvolvidos 

da década de 90 aos dias atuais. 

Mediante tais “invisibilidades”, seja do ponto de vista de parcos estudos com foco no 

feedback, seja pelas práticas rotineiras de organização discursiva que “escondem” um dado 

fenômeno, em nosso caso de pesquisa, a retroalimentação, propomos utilizar metodologia de 

pesquisa que contemple, sobretudo, as principais características da abordagem qualitativa de 

pesquisa, cuja função é tornar visível a natureza subjetiva da linguagem. Bogdan e Biklen, 

(1994: 47-48), apresentam 05 (cinco) características do método: 

(1) A fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador constitui o 

instrumento principal. 

(2) A investigação qualitativa é de natureza descritiva. 

(3) Os pesquisadores qualitativos interessam-se mais pelo processo de que 

simplesmente pelos resultados ou produtos. 

(4) O método de análise dos dados privilegiado é o indutivo. 

(5) O sentido é de vital importância na abordagem qualitativa.  

  Em face de tais características, na seção seguinte, trataremos do ambiente da 

investigação (cenário e atores), bem como dos instrumentos/procedimentos para a geração de 

dados.  

 

2.2 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO  

 

 Cenário  

A pesquisa realizou-se em uma escola privada, de Ensino Fundamental e Médio 

localizada na cidade de Açu, Rio Grande do Norte. Na escola funciona, no turno matutino, o 

ensino Pré-Escolar, Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio. No turno vespertino, o Ensino 

Fundamental I, II e o Médio e, no noturno, funcionam cursos superiores de uma faculdade da 



rede privada. A escola tem 26 (vinte seis) salas de aula aproximadamente e, em parte, 

climatizadas. A sala de aula, 6º ano de ensino fundamental II, em que a pesquisa aconteceu, é 

razoavelmente espaçosa, com 30 (trinta) cadeiras, aproximadamente, organizadas em filas, ou 

seja, arrumadas de forma tradicional, o que, a nosso ver, parece dificultar a interação, pelo 

fato dessa organização contribuir para centralizar a atenção dos alunos no professor. 

 

Atores  

A Instituição contava com três professores de Língua Inglesa, sendo que um desses 

trabalhava somente com turmas do Ensino Fundamental I e os outros dois, em turmas do 

Ensino Fundamental II e Médio. O professor de Inglês, ator da pesquisa, tinha contrato havia 

mais de 01 (um) ano com a escola. Trabalhava em turmas de Ensino Fundamental II e Médio 

e lecionava nos turnos matutino e vespertino.  

Em termos de formação profissional, o professor colaborador encontrava-se em fase 

de conclusão de curso superior, aluno do oitavo período do Curso de Letras, Licenciatura, 

habilitação em Língua Inglesa e respectivas literaturas, do Campus Avançado Prefeito Walter 

de Sá Leitão – UERN, Açu/RN. O professor do 6º Ano vespertino lecionava para um grupo 

composto por 21 (vinte e um) alunos, em média, em faixa etária que variava entre 10 (dez) e 

12 (doze) anos de idade. 

  

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

  

 Araújo (2003: 65) afirma que “em pesquisa qualitativa, a análise de dados propriamente 

dita é precedida por uma descrição dos instrumentos para a geração de dados, assim como dos 

procedimentos para a análise.”  

 Assim sendo, entre os instrumentos utilizados pela abordagem qualitativa destacam-se, 

em nossa pesquisa, a observação participativa, anotações de campo, gravação em áudio e 

transcrição de dados.  

 

Observação participativa 

Lüdke e André (1986 apud ARAÚJO, 2003) afirmam que a observação participativa 

constitui o principal instrumento de investigação, pois proporciona ao pesquisador a 



oportunidade de ter contato direto com os fenômenos pesquisados. Isso implica convivência e 

diálogo com os sujeitos da pesquisa (com “suas perspectivas”) e vivência no campo. 

Assim, nosso primeiro contato com o professor colaborador (doravante P) e convite para 

participar da pesquisa se deram por meio de ligação telefônica. Encontramo-nos, 

pessoalmente, com o professor e sua turma de alunos para observação das aulas, turno 

vespertino, no dia 07 de abril de 2008. A observação participativa e a geração dos dados 

iniciaram-se na segunda semana de abril de 2008 e terminaram na segunda de maio do mesmo 

ano. Ou seja, ocorreram entre 07.04.2008 e 12.05.2008. 

O quadro, a seguir, apresenta a disciplina lecionada pelo professor, os dias letivos e o 

horário de aulas observadas. Durante aulas dessa disciplina, o professor utiliza feedback oral 

como estratégia avaliativa que visa a dar assistência ao desempenho dos alunos em sala de 

aula de LI/LE.  

Professor (P) 

Disciplina (INGLÊS) 

Dias 

letivos 

Segunda 

7/4/2008 

Terça 

8/4/2008 

Segunda 

14/4/2008  

Terça 

15/4/2008 

Terça 

29/4/2008 

Segunda 

5/5/2008 

Terça 

6/5/2008 

Segunda 

12/5/2008 

Total: 

8/dl
31

 

Horário  13h às 

13h50 

(01- ha) 

13h50 às 

14h40 

(01 – ha) 

13h às 

13h50 

(01 – ha) 

13h50 às 

14h40 

(01 – ha) 

13h50 às 

14h40 

(01 – ha) 

13h às 

13h50 

(01 – ha) 

13h50 às 

14h40 

(01 – ha) 

13h às 

13h50 

(01 – ha) 

Total: 

8/ha
32

 

Quadro 05 - Disciplina, dias letivos e horários observados. 

 

P leciona a disciplina de Língua Inglesa em uma turma de 6º ano e compreende um 

horário de aulas conjugadas: às segundas (das 13h às 13h50) e às terças-feiras (das 13h50 às 

14h40), totalizando 02 (duas) horas-aula semanais.   

   

Anotações de campo  

Técnica muito utilizada na pesquisa qualitativa – e usada em nossa pesquisa – é a 

anotação de campo, pois, segundo Bogdan e Biklen (1994: 150), notas de campo são “o relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da coleta, 

refletindo acerca dos dados de um estudo qualitativo”. 

Assim, para geração de dados (dentre os instrumentos metodológicos), utilizamos um 

caderno para tomada de notas no campo de pesquisa. Ressaltamos que, durante o processo de 

transcrição de áudio, tivemos algumas dificuldades em transcrever totalmente as falas do 
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 dias letivos  
32

 horas aula 



professor colaborador e de seus alunos, armazenadas em CDs, pelo fato de serem 

ininteligíveis.  

Nesse caso, tivemos que recorrer às anotações de campo, muitas vezes, para que esses 

registros pudessem esclarecer falas que não foram, de forma alguma, possíveis de serem 

compreendidas durante o processo de transcrição de dados.  

O livro didático foi também um recurso de apoio às anotações de campo e/ou 

transcrições de áudio, na busca e/ou resgate de palavras e/ou expressões utilizadas (não 

entendidas) nas aulas de LI. 

  

Gravação em áudio 

Técnica também muito utilizada na pesquisa de natureza qualitativa e de base 

interpretativista, e usada em nossa pesquisa, é a gravação em áudio. Pois, como Almeida 

Filho (1993: 23) afirma, a gravação em áudio de uma sequência de aulas típicas possibilita o 

registro, de forma duradoura, do processo de ensinar em construção e, por isso, permite, na 

revisitação, nos revisionamentos e nas reaudições das aulas, o flagrar de evidências e contra 

evidências para a construção de interpretação da aula.  

Assim, para constituição de nosso corpus, das 08 (oito) aulas observadas, apenas 05 

(cinco) aulas foram gravadas. Para tanto, utilizamos um gravador e, subsequentemente, 

usamos um programa de edição de voz, denominado (sound forge), para transcrição de dados, 

atendendo a convenções de codificação (MARCUSCHI, 1991).  

Após transcrição, como base nos dados, criamos categorias de feedback oral, as quais 

orientam nossas análises. (1) Feedback pergunta. (2) Feedback resposta repetida. (3) 

Feedback modelo. (4) Feedback elogio. (5) Feedback depreciação. (6) Feedback avaliação 

positiva. (7) Feedback avaliação negativa.  (8) Feedback sarcasmo. Além disso, (re)definimos 

teoria(s)/metodologia que se adequasse(m) à empiria – tipologia de feedback – em nosso 

estudo.   

É nosso intuito construir um referencial teórico e/ou metodológico à luz do que 

(re)velam nossos dados. Gonsalves (2003: 50), a esse respeito, afirma que “é importante 

ressaltar que a explicitação das referências teóricas não constitui ‘uma camisa de força’ (grifo 

da autora): é necessário estar atento aos dados, que são sempre construídos. A partir deles, 

novas categorias teóricas podem surgir.”  



Nesse sentido, gostaríamos de ressaltar que, dentre as 08 (oito) tipologias de feedback 

categorizadas em nosso corpus, 2 (duas) merecem destaque nesta pesquisa,  feedback 

depreciação e sarcasmo, pelo fato destes emergirem dos dados, de constituírem, de certo 

modo, um dado novo, de agregar novas categorias às já existentes (discutidas no referencial 

teórico), bem como de fornecerem subsídios  teórico-empíricos para novos estudos com foco 

no feedback no campo de pesquisa em LA.  

Kuhn (1970 apud MOITA LOPES, 1996: 19) afirma que “os paradigmas fornecem 

aos cientistas não somente um mapa, mas também direções essenciais para fazer mapas”.  Em 

outras palavras, a LA caracteriza-se, entre outros aspectos, como teoria/ciência que envolve 

formulação teórica. Assim, é papel de pesquisadores em LA construir novas alternativas de 

investigação para a compreensão da linguagem enquanto fenômeno e de seus problemas de 

uso linguístico em contextos diversos de comunicação e, principalmente, em contexto escolar 

de ensino e aprendizagem de LI, loco de pesquisa bastante relevante para estudos em LA. 

 

Transcrição de dados 

Transcrevemos os dados de acordo com convenções de codificação – Marcuschi 

(1991: 09), pois, segundo ele, “não existe a melhor transcrição” (grifo do autor). “Todas são 

mais ou menos boas. O essencial é que o analista saiba quais os seus objetivos e não deixe de 

assinalar o que lhe convém.” Marcushi ressalta que, de um modo geral, “a transcrição deve 

ser limpa e legível, sem sobrecarga de símbolos complicados.”    

No capítulo seguinte, apresentaremos quadro síntese/diagramas (turno de fala), 

excertos de aulas transcritas (categorias de feedback) e análises dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS 

 
Neste item, do segundo capítulo, primeira parte da análise, apresentaremos o quadro 06 e 

os diagramas de 01 a 05, de turnos de fala do professor de Inglês e de seus alunos. O método 

de análise do quadro e dos diagramas é da Análise da Conversação – Marcuschi (1991: 16). O 

autor distingue dois tipos de diálogos: assimétricos e simétricos.  

No primeiro, um dos participantes tem o direito de iniciar, dirigir e concluir a interação e 

exercer pressão sobre os demais e, no segundo, vários participantes têm supostamente o 

mesmo direito à autoescolha da palavra e do tema a tratar.   

 

 Aula (1) 

07/04/2008 

Aula (2) 

08/04/2008 

Aula (3) 

14/04/2008 

Aula (4) 

15/04/2008 

Aula (5) 

29/04/2008 

Professor: (134)
33

 (152) (311) (213) (291) 

Alunos:
34

  

Ame: (07) (19) (24) (18) (45) 

Bil: (34) (30) (53) (54) (45) 

Alan: (23) (27) (78) (28) (40) 

Mano: (01) (01) --- (01) --- 

Mari: (02) --- --- --- --- 

Ane: (25) (16) (45) (53) (56) 

Nane: (01) --- --- --- --- 

Nilo: (01) (06) (20) (15) (21) 

Biah: (02) --- --- --- --- 

Vine: (02) (05) (12) (09) (04) 

Gil: ---
35

 --- (04) --- --- 

Migah: --- --- (02) --- --- 

Geor: --- --- --- (01) --- 

Ninah: --- --- --- --- (01) 

AA:
36

 (22) (34) (41) (12) (29) 

A1?/A2?/A3?, 

etc
37

 

(34) 

 

(74) 

 

(96) (45) (93) 

 

A?
38

 (28) (23) (67) (50) (86) 

Total de turnos: (316) (386) 

 
(752) 

 
(499) (711) 

 

Quadro 06 - Turnos de fala do professor e alunos do 6º ano.
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 Turnos de fala 
34 Dos vinte e um alunos da turma, pudemos reconhecer apenas as vozes de 14, gravadas em áudio. Isso implica dizer que 

parte do grupo, ou seja, 10 alunos não tiveram qualquer participação ou quase nenhuma produção oral em sala de aula. 
35 Ausência de fala. 
36 Vários alunos ou todos ao mesmo tempo. 
37 Provavelmente Ame?/Bil?/Alan?, etc. 
38 Aluno não identificado 



Diagrama 1 – turnos de fala (a) 

     

Diagrama 2 – turnos de fala (b)                                                                                                                                                                               

                                                       

Diagrama 3 – turnos de fala (c) 
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Diagrama 4 – turnos de fala (d) 

 

Diagrama 5 – turnos de fala (e) 

 

Analisamos os excertos 3.1.1 e 3.1.2 a partir do que ilustram o quadro 06 e os 

diagramas de 01 a 05, no que diz respeito às relações assimétricas e/ou simétricas existentes 

entre o professor e seus alunos, reveladas por meio de turnos de fala na interação oral em sala 

de aula.  

 

3.1 TURNOS DE FALA NA INTERAÇÃO EM SALA DE AULA DE LI 

3.1.1 Turno (fala) do professor: 

116. P.: vamos lá gente (.) vamos (.) vamos fazer o seguinte: eu vou dividir os grupos,  

117.  ta certo? Depois (?) beleza! Gente, agora é o seguinte: eu já falei DEMAIS! (.)  

118.  ufff (.) (( suspiro)) eu tô CANSADO! ((suspiro)) agora é a vez de vocês (...)  

119.  certo? Vamos fazer assim, olhe. Começar pela minha amiguinha aqui 

(Professor colaborador – excerto aula 1) 
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3.1.2 Turno (fala) do aluno: 

08. Alan: deixe eu tentar, deixe eu tentar!  (em voz alta – excerto aula 2) 

10. Ane: (?) deixe eu falar, deixe eu falar eu entendi! (em voz alta – excerto aula 2) 

 

Em excerto da aula 01, linhas de 116 a 119, a fala do professor mostra-nos (ver quadro 

06, e diagramas 01 e 05) que o docente utiliza mais turnos de fala do que os discentes, ou seja, 

fala mais do que os alunos em sala de aula, conforme excerto da aula 02, linhas 08 e 10.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a fala do professor “ofusca”/está sobreposta à fala 

dos alunos, como pudemos observar no excerto 3.1.1 (fala do professor): “eu já falei 

DEMAIS! (.) Uff (.) ((suspiro)) eu tô CANSADO! ((suspiro)) agora é a vez de vocês”. 

Pudemos também perceber, nos pedidos dos alunos, o direito à fala, isto é, a oportunidade de 

se expressarem linguisticamente: “deixe eu tentar, deixe eu tentar!”; “(?) deixe eu falar, deixe 

eu falar; eu entendi!” (falas de dois alunos).  

Por meio de nossa análise, pudemos observar que o turno de fala do professor revela 

que o ensino é centrado no docente: os alunos pouco usam turnos e quando o fazem é de 

forma monossilábica e sempre depois da pergunta do professor e/ou feedback.   

Moita Lopes (1996) comenta que em relações assimétricas, típicas de sala de aula, o 

professor é quem controla a interação e determina as atividades. Com isso, pudemos observar 

que ele (professor) é quem usa mais turnos de fala e é quem indica o aluno que deve ou não 

falar, o que deve ou não fazer em sala de aula e/ou fora dela, muitas vezes.  

Ademais, o autor afirma que o domínio do professor pode ser identificado pela própria 

formação discursiva típica de sala de aula: o professor é quem inicia a conversa, faz perguntas 

aos alunos acerca de respostas que ele domina. Os alunos, por sua vez, respondem e o 

professor, por fim, é quem lhes fornece o feedback. Segundo o autor, é nesse tipo de 

estruturação discursiva que os alunos compartilham o conhecimento, o que é essencial para 

que eles participem com sucesso em sala de aula. Porém, Moita Lopes (Op. cit.) ressalta que 

esse tipo de conhecimento “é, contudo, aprendido pelos alunos de forma implícita, o que pode 

ser entendido também como uma forma de manter o poder em sala de aula por parte do 

professor” (p. 98). Em síntese, os excertos: 3.1.1 (fala do professor) e 3.1.2 (fala do aluno) 

revelam que pode existir uma relação de poder entre o professor e seus alunos, como ilustrado 

na tríade seguinte: 

 



I = iniciação – fala do professor (1) 

R = resposta – fala do aluno (1) 

A = avaliação (feedback) – fala do professor (2) 

Em face do exposto, o professor fala 2/3 (dois terços) e aluno 1/3 (um terço) em sala 

de aula. 

A esse respeito, Albuquerque Siebra, (2009: 11-12) afirma que 

 

Fornecer feedback é uma tarefa que exige do professor, antes de mais de nada, 

disposição para ouvir. Muitos professores, no afã de oferecer o máximo para os 

alunos, falam o tempo todo. Ora, este comportamento é completamente equivocado. 

Para facilitar a aprendizagem, o professor deve, em muitos momentos, deixar de ser 

emissor e assumir o papel de receptor para saber em que medida os alunos estão 

compreendendo o que está sendo transmitido. E a partir daí informar aos alunos 

acerca do quanto estão acertando, do que estão compreendendo.  

 

Por fim, corroboramos o que está exposto na citação acima, isto é, acreditamos que a 

aprendizagem e o conhecimento, a partir de uma perspectiva sociocultural, acontecem por 

meio do diálogo e da interação entre os agentes sociais. Ou seja, por outro ângulo, a 

aprendizagem deve ser centrada no aluno, para que ele, assim, possa tomar também a 

iniciativa na aula. Knowles, citado por Cardoso (2010: 28), afirma que “aprendizes ativos que 

tomam a iniciativa na aula aprendem mais e melhor do que aqueles que sentam aos pés de 

seus professores” (1975: 14) – Tradução nossa
39

. 

Dessa forma, defendemos que os alunos precisam fazer mais uso de turnos, fazer 

perguntas, fornecer feedback, e o professor, por sua vez, fazer indagações para motivar o 

aprendiz a encontrar a resposta, bem como responder as indagações e as intervenções dos 

alunos. Em síntese, o que defendemos:  

I = iniciação – fala do aluno (1) 

R = resposta – fala do professor (1) 

A = avaliação (feedback) – fala do aluno (2) 
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 Active learners taking initiative learn more things and learn better than do people who sit at the feet 

of their teachers. 



Assim sendo, é importante que, neste processo, aluno fale, em sala de aula de LI, 2/3 

(dois terços) dos turnos de fala e o professor, 1/3 (um terço). 

 

3. 2 TIPOS E FUNÇÕES DO FEEDBACK PROFESSOR NA INTERAÇÃO EM SALA 

DE AULA DE LI 

 

Neste item, segunda parte de nossa investigação, analisaremos oito categorias de 

feedback oral como estratégia do desempenho assistido – feedback pergunta, feedback 

modelo, feedback resposta repetida, feedback elogio, feedback depreciação, feedback 

avaliação positiva, feedback avaliação negativa e feedback sarcasmo – que subjazem às 

práticas discursivas do professor de LI com seus alunos em interação em sala de aula.  

 

3.2.1 Feedback pergunta 

feedback Professor 

Categoria 

Tipologia (1) Pergunta 

Excerto aula (2) 

311. P.: agora existe (.) pera aí um minutinho só gente um de cada vez se não todo  

312.  mundo se confunde pelo amor de Deus. Bil! ((Professor pede para Bil falar)) 

313. Bil: tem sogra que bota cueca na (.) tem sogra que coloca pimenta na cueca do  

314.  genro ((risos)) 

315. P.: como é que é? (?) essa estória? 

316. Bil: eu conto (.) foi minha mãe que disse ((risos)) 

317. P.: Psiu! ((Prof. pede silêncio)) 

318. Bil: que a mãe dela botou na cueca de ((gargalhadas, Professor pede silêncio)) a  

319.  mulher (?) cueca do marido pra (.) pra mãe lavar (.) ai a sogra lavou (.) pegou  

320.  botou  pimenta ((professor pede silêncio, aluno(a) tosse)) 

321. P.: pra quê? 

322. Bil: (?) não sei 

323. Ame?: É porque ele era muito preguiçoso, num queria nem lavar as cuecas  

324. Bil: aí a filha da mulher foi pegar ((gargalhadas)) (?) vestir a cueca ((Professor ri,  

325.  vozes ininteligíveis)) botou o ventilador ((vozes ininteligíveis)) botou o   

326.  ventilador (?) ((aluno[a] dá gargalhadas)) 

327. P.: vem cá! ainda tem mais alguma coisa? mais alguma pessoa (?) ((vozes,  

328.  muitas vozes)) 

Excerto aula (5) 

500. P.: bolsa de costas a:: ma ma ma ma WHAT´S THIS? ((prof. pergunta gritando)) 

501. Alan: MEU! ((Alan responde em voz alta/gritando)) 

502. Bil: this is popcorn 

503. Ane: it is  

504. Bil: popcorn 

505. P.: popcorns? It´s a popcorn? yeah, popcorn! 

 

Na análise dos dados, excerto aula 5, linha 505, e excerto aula 2, linhas 315, 321 e 

327, observamos que, ao fornecer o feedback em sala de aula, o professor faz indagações a 

partir das respostas dos alunos. Assim sendo, percebemos que o feedback (questionamento) 



do professor em relação à resposta do aluno assume função de tipo feedback pergunta. No 

entanto, pela análise dos dados, pudemos identificar, nos excertos aula 5 e 2, que o feedback 

pergunta, em ambos os micro eventos, diferencia-se de tipo e de função quando o professor o 

formula em sala de aula de LI.  

Apontando para um item alimentício, o professor pergunta: “WHAT´S THIS?” e, o 

aluno, por sua vez, prontamente responde: “this is popcorn”, como pudemos observar nas 

linhas 500 e 502. Ao fornecer feedback ao aluno,  o professor simplesmente faz tais 

perguntas: “popcorns? It´s a popcorn?”. A nosso ver, nessa passagem, o professor parece 

duvidar da resposta do aluno com intuito de que ele (aluno) responda mais uma vez. No 

entanto, o que o professor está fazendo não acontece por acaso. Ele podia estar querendo 

certificar-se o aluno tinha ou não domínio da resposta.  

Oliveira (1999) denomina esse tipo de pergunta de display question, pois requer 

informação já conhecida do questionador e, assim sendo, este solicita uma recordação factual 

ou compreensão literal, o que, em nosso ponto de vista, não ajuda os alunos a refletir acerca 

de eventos desconhecidos a partir do que já conhecem de mundo.  

Em outras palavras, percebemos que o professor não pergunta com o intuito de 

saber/conhecer algo ou fato desconhecido. O professor, na verdade, finge não conhecer o que 

já é do conhecimento de todos, inclusive dele, e conclui afirmando: “yeah, popcorn!” 

Para conclusão de nossa análise, em um único micro evento de sala de aula, 

observamos que o professor utilizou também o feedback pergunta de tipo referencial 

questions: “como é que é? (?) essa estória?”, “pra quê?”, “vem cá! ainda tem mais alguma 

coisa?”, como podemos ver nas linhas 315, 321 e 327.   

Assim sendo, as referencial questions, segundo Oliveira (p. 162), “exigem maior 

complexidade inferencial ou um trabalho cognitivo que pode ir além da informação 

disponível na memória ou no texto.”   

Mediante o exposto, percebemos que, ao fornecer o feedback por meio de uma 

indagação, o professor precisa levar em consideração os tipos de perguntas (abertas, fechadas, 

display e referential questions) a serem trabalhadas com os alunos em sala de aula, bem como  

precisa garantir, sobretudo, espaço para que os aprendizes utilizem também o “feedback 

referencial question” e, assim, aprendam a se posicionar diante das indagações dos 

professores e/ou dos colegas de sala de aula, sem perder de vista a sua opinião e a do outro 

também, as quais são importantes para a aprendizagem coletiva.  

Dessa forma, os alunos podem estar assumindo o papel de agentes sociais 

responsáveis por sua aprendizagem.  Para Kamii (1985), citado por Goldim (2004), autonomia 



significa o indivíduo ser governado por si próprio. Esta deve levar em consideração fatores 

relevantes para que ele (indivíduo) decida agir de forma que melhor satisfaça os interesses e 

necessidades do grupo, pois não pode haver igualdade quando se considera apenas pontos de 

vista individuais. 

3.2.2 Feedback modelo 

Feedback professor 

categoria 

Tipologia (2) modelo 

Excerto aula (1) 

56. P.: Psiu! (.) ((Prof. pede silêncio)) Qual é o nosso acordo aqui, hein?  

57. AA.: não traduzir, não traduzir 

58. Alan: não traduzir 

59. P.: Qual é o nom/ E aí tem gente esquecendo o COMBINADO! 

60. Ane: Aí não enrolation 

61. P.: NO ENROLATION! (…) Full name? 

62. Nane: (?) Nane Maria Silva Souza 

63. P.: Aí you say (.) my full name is Nane Maria da Silva Souza (.) Você tá faltando 

Excerto aula (2) 

52. P.: a:: what´s name what´s name your a:: (.) cousin do you have cousin?  

53.  have you cousin? (…) hum cousin is a son of your (.) uncle (.) do you  

54.  understand? 

55. Ane: (?) 

56. P.: cousin é filho da sua tia  

57. Ane?: sobrinho? 

58. P.: NÃO TRADUZA! (...) cousin é filho da sua tia (.) cousin (.) what´s the name 

Excerto aula (3) 

819. P.: certo? Quer que eu vou querer que vocês façam (.) vocês vão (...) pegar essa  

820.  coisa engraçada e vão escrever (.) vão contar o que foi que aconteceu com  

821.  você que foi engraçado 

822. Nilo: em inglês? 

823. P.:       [certo?] em português e aí você vai passar isso pra inglês não usem   

824.  dicionário (.) usem só (.) você passa (.) escreve lá a estória em português e  

826. Vine?: (?)  

827. P.: pera aí (.) as palavras que você já sabe você já passa para inglês o que você  

828.  ainda  não sabe você deixa em português e aqui na sala a gente vai ver o texto  

829.  de todo mundo, certo?  

830. Nilo: sei fazer isso não  

831. P.: e vamos ver, por exemplo, de repente ela tem uma palavra ali que Gil não sabe  

832.  ele não sabe e a gente vai colocando essas informações pra que todo mundo  

833.  fique sabendo em inglês, ok?    

834. Ame: Ó Augusto, aí na segunda feira agora (.) na segunda vai ser o segundo horário?  

841. P.: aí eu vou conseguir chegar lá no horário, certo? (.) bom (...) hoje é nosso dia  

842.  de só falar em inglês e (?) acabou falando muito em português, né? (.) que  

843.  coisa! amanha é o dia (?) em português (?) 

 

Nos excertos das aulas 1, 2 e 3, observamos o feedback modelo a partir de micro 

eventos de fala muito recorrentes na sala de aula.  

No excerto da aula 1, linhas 56 e 57, o professor pergunta aos alunos: [...] qual é o 

nosso acordo aqui, hein?”. Em coro, alguns alunos respondem: “não traduzir, não traduzir!”.  



No excerto da aula 2, linha 58, o professor de forma incisiva afirma: “NÃO 

TRADUZA!” ((simultaneidade de vozes, aluno imitando voz de fantasma)) e, em meio a tanta 

conversa em sala de aula, ele afirma mais uma vez: “pera aí não traduza (?)”.  

No mesmo micro evento, excerto da aula 2, linhas 56, o professor (de fala bilíngue) 

contradiz o que ele mesmo pede para que os alunos não façam (não traduzir): “cousin é filho 

da sua tia”. Em seguida, uma aluna pergunta: “sobrinho?”, o professor, de forma enfática, 

fornece o feedback à pergunta da aluna: “NÃO TRADUZA! (...) cousin é filho da sua tia (.) 

cousin (.) what’s the name?” 

Assim, percebemos que havia um “acordo” entre o professor e os alunos para que 

estes não falassem português em uma das aulas na semana. Isso pode ser evidenciado nos 

excertos da aula 1, linha 59: “qual é o nom/ e aí tem gente esquecendo o COMBINADO!” e 

da aula 3, linhas 841, 842 e 843: “[...] bom (...) hoje é nosso dia de só falar em inglês e (?) 

acabou falando muito em português, né? (.) QUE COISA! amanhã é o dia (?) em português 

(?)” 

Pela análise dos dados, pudemos, no entanto, perceber que o acordo firmado (não usar 

a língua mãe em sala de aula) entre o professor e os alunos pode não ter sido cumprido por 

razões diversas, entre as quais podemos destacar apenas duas:  

(1) Os alunos do 6º ano não têm domínio da produção oral em LI. Portanto, eles falam em 

português a maior parte do tempo da aula, com exceção de respostas monossilábicas 

em inglês que os alunos têm que fornecer ao professor muitas vezes. 

(2) O professor parece não ter cumprido o acordo que fez com alunos, tendo em vista o 

que está exposto no item (1). Ademais, o que pudemos observar também (mediante 

tais motivos) é que parece existir uma “quebra de contrato” por parte do professor. 

Vejamos isso em excerto da aula 3, linhas 841 e 842: “hoje é nosso dia de só falar em 

inglês e (?) acabou falando muito em português, né?”  

Retomemos os pressupostos para observamos o seguinte: na Abordagem Audiolingual, 

o modelo de proficiência é o falante nativo. Aprende-se a língua pela língua. Assim sendo, 

não se admitem traduções na sala de aula de LI. Acreditamos que possivelmente o professor 

pudesse estar se utilizando de tal abordagem ao solicitar dos alunos o uso da língua pela 

língua em alguns momentos da aula. No entanto, ele ministra suas aulas de forma bilíngue, o 

que contradiz o que ele mesmo pede para que os alunos não façam: não traduzir da língua 

alvo para língua mãe. 

Brookhart (p. 58) afirma: “praticar o que se prega motiva as pessoas ao exemplo”. 

Nesse sentido, o que pudemos inferir do excerto aula 3, linha 58, foi que o feedback modelo 



do professor parece (pode) não ter sido eficaz pelo fato do docente não ter cumprido com o 

que, na verdade, acordou com alunos. Analisemos: se o professor não é exemplo vivo para os 

alunos em sala de aula de LI, ou seja, se ele não é capaz de cumprir compromissos que firma 

com os alunos, como é que os alunos vão acreditar no que ele diz e/ou faz na sala de aula? 

Isso nos leva a citar Brookhart (2008: 58-59) que usa o adágio “faça o que digo, não como 

faço” para explicar que, se nossa prática for diferente daquilo que falamos para a turma, 

estamos repassando aos alunos a ideia de que, quando não praticamos o que pregamos, há 

pouca razão para que eles (os discentes) façam aquilo que defendemos. 

 

3.2.3 Feedback resposta repetida 

Feedback professor 

Categoria 

Tipologia (3) resposta repetida 

Excerto aula (1) 

38. P.: look! Martins is your SURNAME. First name? 

39. Mari:  Mari 

40. P.: MARI! (.) good! a:: (.) your middle name? ((risos,  gargalhadas, prof bate uma  

41.  mão na outra)) (?) middle name? ((risos)) good, good, ha, ha ((AA dão   

42.  gargalhadas)) middle name? (?) ?  

43. A?: (?)  

44. P.: my fir/(.) 

45. Alan: Sena  

46. P.: SENA! Good! EG! ((riso)) Good! right! And YOU? Your surname? Your sur/  

 47. Ane:           [(?)] 

 48. P.: Ane Carla is your first name (.) surname? 

49. Ane: Melo? 

50. P.: MELO! Good! right! (...) full name? Psiu! Psiu! (.) 

Excerto aula (1) 

80. P.: (?) a:: a:: (.) what´s your (.) first name? first name (…) Biah, (.) first name,  

81.  Biah? ((Professor pergunta à Biah))   

82. Biah: Araújo 

83. P.: ARAÚJO! Middle name? 

84. Biah: Rosa (.)  

85. Bil?: Rosa dos (?) 

86. P.: ROSA! ok! Surname? 

87. Alan?: Araújo.  

88. A?: Araújo? 

89. P.: ARAÚJO. First name? (…) 

 

O que pudemos observar nos excertos da aula 1, linhas 40, 46, 50, 83, 86 e 89, é que, 

ao fornecer feedback, o professor pode estar simplesmente repetindo a resposta correta do 

aluno como forma de ratificar o que foi dito por ele. Em outras palavras, o que pudemos 

inferir desse micro evento de fala pode ser a confirmação de uma voz legitimada e incisiva do 

professor (aquele que determina a avaliação: aprova e/ou reprova o que os alunos falam em 



sala de aula) à resposta correta do aluno, como se fosse ele (professor) o responsável maior 

pela aprendizagem dos estudantes.  

Nesse sentido, na perspectiva do professor, parece ser ele quem “domina” o conteúdo 

de aprendizagem, quem conhece as perguntas e “quem sabe” o que os alunos devem ou não 

responder. Ao repetir a resposta correta, o professor pode estar fornecendo a pronúncia correta 

(correção indireta) ao aluno, bem como pode estar validando o que foi dito pelo estudante, 

pois é ele (professor) quem parece poder “julgar” o desempenho (a resposta) do aluno em sala 

de aula. A esse respeito, Cardoso (2010: 28) afirma que 

Os professores estão constantemente avaliando seus alunos, seja formalmente 

através de testes; ou informalmente através de algumas práticas seguidas por 

correção de erros, por exemplo. É o professor que geralmente tem a última palavra 

na determinação do sucesso ou fracasso dos alunos.
40

  

 

Mediante o exposto, o professor parece ser, como pudemos observar nos excertos 

acima, o portador do conhecimento e o único responsável pelo que os alunos 

respondem/falam. Corroboramos o que Cardoso (Op. cit.) afirma “parece ser o professor que 

geralmente tem a última palavra na determinação do sucesso ou fracasso dos alunos”.  Por 

isso, o professor precisa possivelmente – como pudemos perceber em sua fala incisiva: 

MARI!, SENA!, MELO!, ARAÚJO!, ROSA! – confirmar sempre o que o aluno fala de 

maneira correta, bem como aprovar, em última instância,o que foi proferido pelo discente. 

A esse respeito, Rosa (2003: 57) afirma, ao analisar a repetição da resposta correta dos 

alunos,  

a repetição da resposta correta pôde ser observada com freqüência como forma de o 

professor confirmar o dito pelos estudantes, como se não bastasse somente 

reconhecer sua produção correta com “That’s right” ou “OK”. O professor repetia 

como se os demais colegas não fossem aceitar unicamente a resposta do aluno, 

necessitando, então, do aval docente.  

 

E, por fim, corroboramos a citação de Rosa (Op. cit.) “isso, muitas vezes faz com que 

os alunos que executaram a tarefa se sintam inúteis e inseguros” a ponto de fazerem as 

seguintes indagações: “Será que a pronúncia estava ininteligível? Será que a estrutura não 

estava bem formulada? Será que meus colegas não me entendem?” pelo fato de, ao repetir a 

resposta do aluno, o professor pode estar causando dúvida para os discentes.  

                                                           
40 Teachers are constantly assessing their students, either formally, through tests; or informally, through some 

practice followed by error correction, for instance. It is the teacher who usually has the last word in determining 

success or failure. 

 



Dessa forma, afirmamos que o feedback que dá margem para o sentido dúbio possa 

não ser eficaz para a aprendizagem, pois confunde a mente (entendimento) dos alunos.  

 

3.2.4 Feedback elogio 

feedback professor 

categoria 

Tipologia (4) elogio 

Excerto aula (1) 

31. P.: BARBOSA! (.) an/d (.) surname? My surname is Augusto dos Anjos (.) your  

32.  surname? What’s your surname? 

33. Ame: is Mendes Tavares 

34. P.: GOOD! EXCELLENT! CONGRATULATIONS! And YOU? What’s your 

Excerto aula (3) 

538. P.: is this your mother? (.) is this your mother?  

539. Migah: no ((Migah fala muito baixo)) 

540. P.: NO, responda! 

541. Ame?: mother é mãe? 

542. P.: is this your mother? Esta é sua mãe? Não só o que vai (.) responda (.) 

543.  Yes she is (.) yes (…) er:: is this your brother? (…) yes he is  

544. Bil: Gil, por favor, sai da frente  

545. Alan: (?) pra frente 

546. Bil: excuse me (...)  

547. P.: er:: is he your father? (…) yes he is, parabéns ((elogio sem ênfase
41

)) er I am 

 

Para análise dos excertos acima, aulas 1 e 2, consideremos o que expõem Walsh e Sattes 

(p. 98), que, ao caracterizarem o feedback elogio, ressaltam que este “afirma a exatidão da 

resposta do aluno de forma enaltecida.”  

Nesse sentido, pudemos observar de forma precisa, por um lado, que tal tese corrobara o 

que está exposto no feedback do professor: “GOOD! EXCELLENT! 

CONGRATULATIONS!” após a resposta correta da aluna (Ame): “is Mendes Tavares” 

(excerto aula 1, linhas 33-34). No entanto, o que pudemos perceber, por outro lado, no excerto 

aula 2, é que nem sempre na prática tal pressuposto (tese) se confirma. Tomemos como 

exemplo o feedback do professor, excerto aula 2, linha 547: “er:: is he your father? (…) yes he 

is, parabéns!” ((elogio sem ênfase)). 

No excerto aula 1, linha 34, observamos que o feedback do professor, por meio do uso 

dos adjetivos good e excellent seguidos da saudação congratulations, mostram, na verdade, a 

exaltação do professor à resposta correta de Ame. Além do mais, como forma do professor 

atribuir ainda mais valor ao desempenho da aluna pela exatidão da resposta, ele se expressa 

linguisticamente por meio do feedback elogio com bastante ênfase, como pudemos observar 

na linha 34 (palavras em letras maiúsculas). 

                                                           
41 Subcategoria da tipologia elogio 



Apesar do professor, no excerto aula 2, linha 547, fazer elogio à “resposta” e ao 

“desempenho” do aluno (Migah) como no trecho seguinte -  “er:: is he your father? (…) yes 

he is, parabéns”, observamos que o feedback, tal como é fornecido pelo professor ao aluno na 

linha 547, parece assumir, em termos de sentido e de efeito (função) do feedback, papel 

diferenciado daquele (papel) que o professor fornece à aluna no excerto aula 1, linha 34. Em 

síntese, o feedback elogio sem ênfase não enaltece a fala/resposta do aluno.  

Mediante o exposto, tentaremos apresentar, com base na fala dos atores, alguns motivos 

para a falta de exaltação do feedback à resposta do aluno Migah. O professor pergunta duas 

vezes acerca do que ele deseja que o aluno responda: “is this your mother? (.) is this your 

mother?.” (uma vez parece, para o professor, não ser suficiente para a compreensão do aluno). 

O aluno responde: no! ((Migah fala muito baixo)). Assim, podemos afirmar que a fala baixa e 

demorada do discente, a nosso ver, parece desmotivar o professor. 

O professor, diante da timidez e/ou da lentidão do aluno ao responder, parece 

desvalorizar a resposta do discente e, por sua vez, solicita que o aluno responda: NO! (fala 

incisiva/ênfática). A esse respeito, Brookhart afirma: “os professores muitas vezes conversam 

com “alunos bons” como se fossem ativos e apenas dizem aos “alunos com baixo 

desempenho” simplesmente o que devem fazer.  

Brothy (1981 apud WALSH e SATTES, 2005: 100) afirma que 

 
o elogio do professor varia de acordo com a quantidade de esforço que o aluno 

parece estar fazendo. Isso porque professores geralmente notam que alunos com 

baixo desempenho se esforçam menos. Nesse sentido, esses alunos estão em 

desvantagem se comparados aos alunos com alto desempenho. (Tradução nossa).
42 

 

O professor pergunta, mais uma vez, em inglês: “is this your mother?”. Imediatamente, 

traduz a pergunta para o português : “Esta é sua mãe?” e, prontamente, responde: “Yes, she is 

(.) yes (...)”. Dessa forma, pudemos observar que o professor passa a assumir o papel do 

aluno, isto é, passa a responder a pergunta por ele (aluno).  

Portanto, com base no excerto aula 3, linhas 542 e 543, afirmamos que isso implica 

concluir que o docente parece estar impaciente para ouvir (não espera pelo aluno, vai logo 

respondendo), bem como para ajudar o “aluno tímido/lento” a avançar na aprendizagem, o 

que pode ser evidenciado por meio das hesitações e pausas longas dos trechos seguintes: “er:: 

is this your brother? (…) yes he is” e “er:: is he your father? (…) yes he is, parabéns!”.  

                                                           
42 [...] teacher praise varies with the amount of effort the student appears to be making. Because teachers 

frequently perceive low achievers to make little effort, these students are at a disadvantage when compared to 

high achievers. 



Assim sendo, pudemos observar que o elogio do professor foi fornecido para aquilo 

(desempenho) que não foi realizado pelo aluno, bem como para as perguntas que ele (aluno) 

não respondeu. Daí o discente possivelmente não acredite como algo verdadeiro o elogio do 

professor. Brophy, citado por Walsh e Sattes (2005: 101), afirma “o elogio precisa parecer 

verdadeiro para que os alunos o aceitem como um reforço.” 

Pelo fato do professor ter elogiado os demais alunos, ele parece ter se sentido no dever de 

também elogiar Migah. No entanto, o feedback (elogio sem ênfase) fornecido a Migah parece 

revelar a desvalorização do professor em relação a sua “resposta e/ou performance”.   

Brookhart (2008: 36) afirma, por fim “monitore seu tom e sua escolha de palavra, 

praticando-os de forma que pareça natural e, assim, possa expressar fatos (coisas) de uma 

maneira que possa comunicar confiança em seus alunos enquanto aprendizes.” 

Por fim, parafraseando Ur (2006: 257), se há relações afetivas entre professor e alunos, 

não deve haver necessidade para tantos elogios. Sinceridade e críticas construtivas acerca do 

desempenho dos alunos são possivelmente mais eficazes/adequada(s).  

 

3.2.5 Feedback depreciação 

feedback professor 

Categoria 

Tipologia (5) depreciação 

Excerto aula (1) 

312. P.: nick! que que é nickname? aqui no Brasil como é que a gente chama? 

313. Ane: soletrar, soletrar! 

314. P.: É não! (.) 

315. Alan: É (.) rico? (.)  

316. Bil?: (?) 

317. P.: NÃO! Nickname (.) o que que é nickname?  

318. Ane: (?) ((ininteligível. Ane tenta adivinhar o que é nickname)) 

319. P.:  aqui no Brasil é (.) olha só pessoal, pera aí, pera aí (?)  

320. Ane?: (?) ((ininteligível. Ane continua tentando adivinhar o que é nickname)) 

321. P.: (?) veja só, ´xeu vê se eu consigo controlar a boquinha dela ((Vine dá 

322.   gargalhada)) e:: 

Excerto aula (5) 

801. P.: será que vocês encontram (.) uma forma de usar os artigos A, AN, aqui dentro  

802.  da sala (.) com as coisas que têm dentro da sala? 

803. Vine?: Eu acho  

804. P.: então mande brasa (.) cada um conte cinco coisas que possam usar os artigos 

805. A?: (?) 

806. P.: vamos lá, se movimentando, vam/ vamo se mexer 

807. A?: (?) 

808. P.: deixe de careta, Nilo ((Nilo faz careta, alunos conversam)), deixe de careta,  

809.  Nilo (.) ´cê preguiçoso, cara!  

810. Nilo: deu preguiça 

811. P.: eu sei, ((prof. ri,)) eu sei (...) ((alunos conversam bastante)) He has a strange  

812.  way ((toque de cirene)) 

 



Na análise dos dados dos excertos aula 1, linha 321, e aula 5, linha 809, observamos 

que o feedback fornecido aos alunos pelo professor parece ser de natureza depreciativa. 

Segundo o dicionário Aurélio Buarque, depreciação denota sf. 1. Ação de depreciar. 2. Baixa 

de valor. 3. Fig. Desprezo, desdém, o que, a nosso ver, parece ser o oposto de elogio.  

No excerto aula 1, linha 312, o professor, querendo descobrir se os alunos sabem o 

significado da palavra nickname, pergunta à turma “aqui no Brasil como é que a gente 

chama?”. Um dos alunos da turma, Ane, responde “soletrar, soletrar!” (resposta incorreta). 

Além de Ane, os alunos, Bil e Alan, também, tentam responder ao professor o significado da 

palavra nickname. Todavia, as tentativas dos alunos, excerto aula 1, linhas 313-315, para 

chegar ao significado do léxico, parecem ser inibidas pelo incisivo termo de negação (NÃO) 

proferido pelo docente.   

A partir da avaliação negativa do professor em relação às respostas dos alunos, pelo 

que pudemos observar no micro evento, a aluna Ane tenta responder (respostas ininteligíveis), 

mesmo assim, por duas vezes, a pergunta do professor, linhas 317-318, “o que que é 

nickname?; aqui no Brasil é (.)”.  

No entanto, o professor, em meio às respostas incorretas dos alunos, parece 

interromper a aluna de forma imperativa, linha 319: “[...] olha só pessoal, pera aí, pera aí (?)” 

e, em seguida, ele parece fornecer feedback depreciativo à aluna, na linha 321, nos seguintes 

termos: “(?) veja só, ´xeu vê se eu consigo controlar a boquinha dela!”     

Brophy, citado por Walsh e Sattes (Op. cit. ), afirma que alguns professores, às vezes, 

elogiam seus alunos, mesmo quando as respostas dos discentes estão incorretas, o que não foi 

o caso do professor, no excerto aula 1, linhas de 312 a 317. Isso parece, segundo o autor, 

ocorrer com alunos de baixo desempenho que costumam receber elogios dos professores por 

aquilo que não realizam com êxito. Em outras palavras, os alunos costumam ver o elogio falso 

do professor como tal e, portanto, desencorajador para a aprendizagem.  

Assim sendo, se não somos capazes, por um lado, de elogiar nossos alunos, no sentido 

de que eles se sintam motivados e/ou encorajados a aprender, não temos o direito, por outro 

lado, de menosprezá-los linguisticamente. Isto é, desvalorizá-los em suas falas/respostas em 

sala de aula. 

No excerto aula 5, linhas 808-809: “deixe de careta, Nilo, deixe de careta, Nilo (.) ´cê 

preguiçoso, cara!”, ao invés do professor encorajar o aluno como tenta fazer na linha 806: 

“vamos lá, se movimentando, vam/ vamo se mexer”, parece se desmotivar  em função da 

“cara feia”, ou seja, do “semblante desmotivado” do aluno para realizar a atividade logo na 

primeira tentativa.  



Ao contrário do que afirma Brophy, o que pudemos observar, no excerto aula 1, linha 

321, e aula 5, linhas 808-809, é que o professor parece avaliar os alunos (Ane e Nilo) de 

forma negativa, isto é, de forma pejorativa, pois fornece-lhes feedback depreciativo que pode, 

a nosso ver, “atingir” negativamente a reputação e a autoestima dos discentes.    

Brookhart (2008: 35) afirma “as palavras que você escolhe enquanto fala com os 

alunos poderão afetar suas identidades.”
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 Para Johnston (2004), citado pela autora, ao falar 

com os alunos “devemos tratá-los com respeito e como pessoa humana, bem como posicioná-

los como agentes ativos de sua própria aprendizagem”.
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3.2.6 Feedback avaliação positiva 

Feedback professor 

Categoria 

Tipologia (6) avaliação positiva 

Excerto aula (1) 

144. P.: Aí como é que ´cê diz, como é que você responde? (.) My (.) o que? É 

145.  o que? Meu (.) FULL (.) FULL (.) name is  

146.    AA.: (?) ((vozes ininteligíveis))    

147. Ane: my full name is  

148. P.: my full name  

149. Ane: Ane Carla Melo  

150. P.: ok! Good! 

Excerto aula (3) 

511. P.: What´s her name? 

512. Nilo: Danila 

513. P.: right é:: do you have a grandmother? 

514. Nilo: yes 

515. P.: what´s her name? 

516. Nilo: (?) 

517. P.: and grandfather, what´s his name? 

518. Nilo: (?) 

519. P.: ISSO! Good! (.) mais alguém pra apresentar?  

 

O que, na verdade, chamamos de avaliação positiva parece não ser positivo, se 

observamos os excertos da aula 1, linha 150 e da aula 3, linha 519, pois o feedback avaliação 

positiva do tipo “Ok! Good!”, “ISSO! Good!” parece apenas avaliar de forma genérica a 

resposta e/ou o desempenho do aluno em um dado momento da aula.  

Vale salientar que expressões do tipo Ok! Good! Isso!, após a resposta do aluno, 

apenas avalia e concorda positivamente com sua resposta. No entanto, o feedback avaliação 

positiva, na microcena de aula em análise, parece não dar margem para que o aluno se 

expresse e/ou reflita acerca do que lhe foi perguntado, expandindo, assim, seu conhecimento. 

                                                           
43 The words you choose as you talk with students will affect their identities.  
44

 Word choice should be respectful of students as persons and position them as active agents of their own 

learning. 



Dessa forma, ele pode se dar por satisfeito com o que o professor classifica como ‘good’ e 

achar que já domina suficientemente todo o conteúdo em estudo.  

Para Brookhart (2008), o feedback deve ser positivo, mas ser “positivo” não significa 

ser artificial ou dizer que o trabalho está “bom” quando parece ser para agradar o aluno. 

Entretanto, percebemos que o professor, em nosso estudo, quase sempre fornecia o feedback 

avaliação positiva de forma incisiva e com sorriso nos lábios. 

Rosa (2003) afirma que, “para que haja um feedback positivo, é necessário que o 

professor oriente ou informe o aluno acerca de sua produção”, o que completaríamos, seja ela 

(a produção) oral ou escrita. 

Brookhart (Op. cit.) defende que ser positivo significa descrever como pontos fortes na 

atividade escolar de um aluno aqueles que correspondem a critérios de um trabalho eficaz. Em 

outras palavras, como os pontos fortes na resposta/fala de um aluno correspondem a critérios 

de uma resposta/intervenção eficaz (boa/bom resposta/desempenho) e como estes mostram o 

que e como ele (o discente) está aprendendo. 

E, por fim, a autora afirma “ser positivo significa dizer em quais aspectos o aluno 

precisa melhorar na aprendizagem e sugerir atividades alternativas para que ele possa realizá-

las no sentido de avançar na construção do conhecimento.” 

 

3.2.7 Feedback avaliação negativa 

feedback Professor 

Categoria 

Tipologia (7) avaliação negativa 

Excerto aula (5) 

510. P.: what´s that? 

511. Ane: it´s  

512. Bil: this is a:: 

513. P.: this is NAO! eu perguntei com that  

514. Alan?: that  

515.      P.: então a resposta vai ser com that 

516. AA.: that 

517. P.: [that] 

 

A partir da análise dos dados do excerto aula 5, linhas de 510 a 517, pudemos observar 

que o professor, ao perguntar “what’s that?”, parece esperar que o aluno responda exatamente 

como ele deseja. Além do mais, o objetivo do professor em perguntar é saber se o aluno sabe 

responder. Pudemos evidenciar isso no excerto aula 5, linhas de 513 e 515 - “this is NÃO! eu 

perguntei com that então a resposta vai ser com that”. 

Em contexto de comunicação real (autêntica), quase sempre perguntamos acerca de 

fatos (eventos) cujas respostas desconhecemos. Na sala de aula do 6º ano, acontece 



justamente o inverso, pois o professor pergunta acerca de algo que parece já ser conhecido por 

todos, inclusive por ele, na aula de LI. Daí a falta de motivação dos alunos, por um lado, para 

responder as perguntas do professor, pois já sabem que este conhece a(s) resposta(s). Por 

outro lado, se os alunos são quase sempre motivados a descobrir elementos que ainda não 

conhecem, o professor (parceiro mais experiente), responsável também pela aprendizagem do 

aluno (parceiro menos experiente), deve ajudar sempre o estudante a se tornar independente 

na aprendizagem, tendo em vista que um dia, professor e alunos vão ter que seguir caminhos 

diferentes.  

Brookhart (2008) afirma que o feedback avaliação negativa inclui julgamentos, críticas 

gerais etc. Todavia, para a autora simplesmente apontar o que está errado em atividades 

escritas e respostas orais dos alunos, sem lhes mostrar a forma adequada, não é eficaz para a 

aprendizagem.  

Se o professor tivesse considerado a resposta de Ane: “it’s” que pode, sem problema, 

substituir o “that’s” na sentença, ou considerado a resposta de Bil: “this is a” que pode ocupar 

o lugar de “that is a”, dependendo da distância de quem pergunta e do lugar (posição) de 

quem responde em relação ao objeto a que se refere a pergunta, os alunos não teriam sido 

“julgados” erroneamente pelo professor que deseja, quase sempre, que esses respondam a 

partir da perspectiva do docente e não das  perspectivas dos alunos.  

Se o professor fornecer feedback avaliação negativa em dado momento da aula, ele 

pode transformar esse feedback, em seguida, em avaliação “positiva”/descritiva, se para isso 

ele informar ao aluno em que aspecto este precisa melhorar, e sugerir alternativas no sentido 

de que o discente avance na aprendizagem.  

Tunstall e Gipps apud Brookhart (2008) dividem o feedback em avaliativo e em 

descritivo. No entanto, do ponto de vista descritivo, todo feedback tem um propósito positivo. 

Assim sendo, até mesmo críticas, se descritivas e não punitivas, têm função construtiva na 

aprendizagem dos alunos.  

 

3.2.8 Feedback sarcasmo 

feedback professor 

Categoria 

Tipologia (8) sarcasmo  

Excerto aula (5) 

104. P.: avó materna de:: Jussara? 

105. Bil: é neto 

106. Ane: (?) 

107. Bil: é neto 

108. A?: tá todo mundo procurando a avó de (?) 

109. Bil: é a vovó 



110. Ane: é marcos 

111. Nilo: aí é vovó, tava procurando em inglês   

112. P.: (?) 

113. Ane: ahm! 

114. Nilo: depois foi que ela me disse 

115. P.: calma (?) psiu! 

116. Ane: marcos é  

117. P.: pera aí Ane, psiu! ((prof. pede para Ane esperar)) calma a gente sabe que você  

118.  é realmente muito inteligente. 

119 Ane: num é não ((Ane fala baixo)) 

120. P.: você num precisa ficar gritando pro mundo inteiro, o tempo inteiro, certo? as  

121.  pessoas reconhecem que você é inteligente, ok? (...) ((silêncio)) a:: quem é  

122.  Paulo em relação a Alice? 

 

Como podemos observar no excerto aula 4, linhas 117-118 e 120-121, consideremos o 

pressuposto “o sarcasmo não tem vez no feedback” (BROOKHART, 2008: 36). 

Em nossa análise, pudemos observar que, no excerto “pera aí Ane, psiu! calma a gente 

sabe que você é realmente muito inteligente”, o feedback sarcasmo (ironia), ao contrário do 

que afirma Brookhart (Op. cit.), tem lugar no feedback do professor fornecido à aluna. A 

própria aluna, pudemos perceber, contesta o feedback (o comentário) do professor quando 

responde “num é não” (de forma baixa, tímida). 

Em outras palavras, a aluna quis afirmar ‘não sou uma garota inteligente não’ ou, em 

outro sentido, ‘vocês não pensam assim de mim’.  Assim sendo, o que pudemos inferir da fala 

da aluna é que ela parece estar negando aquilo que o professor afirma (você é muito 

inteligente), pois não reflete verdade para ela. Daí ela possivelmente não aceitar o feedback 

como um reforço ou como algo genuíno.  

Por um lado, se o professor fornecer feedback acerca de questões pessoais que 

motivem os colegas a desdenharem do discente, este pode ser prejudicial para o aprendiz. 

Como sabemos, há assuntos que o professor deve tratar com o aluno individualmente, ‘bem 

baixinho’, para a turma não ouvir, evitando, assim, constrangimento. Por outro, se o professor 

monitorar seu tom de voz e sua escolha de palavras, utizando-as (voz e palavras) de forma 

natural, que possa expressar fatos de maneira que transmitam confiança aos seus alunos, ele 

estará agindo com eficácia para o aperfeiçoamento da aprendizagem e, consequentemente, 

para a construção do conhecimento. Estará também contribuindo para a elevação da auto-

estima do estudante. 

Em nosso ponto de vista, a aluna parece querer que o professor simplesmente ouça sua 

resposta. Dessa forma, se o professor de fato colocasse em prática o que ele mesmo solicitou 

dos alunos (ao chamar a atenção dos discentes para a avaliação), no excerto aula 4, linha 588 

“participem mais, falem mais, se metam mais, se mostrem mais”, possivelmente ele não teria 



cometido algo contraditório, ao dizer a aluna “você num precisa ficar gritando pro mundo 

inteiro, o tempo inteiro, certo?”. Em nossa opinião, parece que suas afirmações - ‘falem mais! 

se metam mais! se mostrem mais!’ - contradizem a fala: ‘você não precisa ficar gritando pro 

mundo inteiro, o tempo inteiro’.  

Além do mais, o professor não teria bloqueado a participação da aluna e seu direito à 

resposta. Isto é, não teria submetido à estudante ao silêncio naquele evento de fala, o que pôde 

ser evidenciado na pausa longa, após a afirmação “as pessoas reconhecem que você é 

inteligente, ok? (...) ((silêncio)), bem como na retomada abrupta de assunto pelo professo “a:: 

quem é Paulo em relação a Alice?”, impedindo, assim, a oportunidade da aluna de se 

expressar verbalmente.  

Apresentamos, em quadro-resumo, as principais tipologias e funções de feedback 

discutidas neste capítulo. 

 

Tipologia de feedback: Excerto (feedback do professor) Função 

1 Pergunta (referencial) - como é que é? (?) essa estória? pra quê? 

vem cá! ainda tem mais alguma coisa? 

 

- popcorns? It´s a popcorn? yeah, popcorn! 

Exige maior complexidade inferencial ou 

trabalho cognitivo que pode ir além da 

informação disponível na memória ou no 

texto. 

Pergunta (factual) Requer informação já conhecida do 

questionador e, assim sendo, solicita uma 

recordação factual ou compreensão 

literal. 

2 Modelo  - Aí you say (.) my full name is Nane 

Maria da Silva Souza (.) 

 

- NÃO TRADUZA! (...) cousin é filho da 

sua tia 

 

- [certo?] em português e aí você vai 

passar isso pra inglês não usem dicionário 

(.) bom (...) hoje é nosso dia de só falar em 

inglês e (?) acabou falando muito em 

português, né? (.) que coisa! amanha é o 

dia (?) em português (?) 

Praticar o que se prega em sala de aula 

por meio de acordos entre professor e 

alunos. No entanto, o feedback modelo, 

em análise, assume práticas diferenciadas 

por parte do professor, o que pode 

transmitir aos alunos a ideia de que, 

quando não se pratica o que se fala, há 

pouca razão para que os outros façam 

aquilo que se defende. 

3 Resposta repetida  - MARI! (.) good! 

- SENA! Good! 

- MELO! Good! right! 

- ROSA! ok! 

- ARAÚJO. 

Confirma o dito pelos alunos, como se 

não bastasse somente reconhecer sua 

produção correta. O professor repete 

como se os demais colegas não fossem 

aceitar unicamente a resposta do aluno, 

necessitando, assim, do aval docente. 
(ROSA, 2003) 

4 Elogio (com ênfase)  - GOOD! EXCELLENT! 

CONGRATULATIONS! And YOU? 

What’s your  

Afirma a exatidão da resposta do aluno 

de forma enaltecida. Parece ser dirigido 

quase sempre para os alunos com alto 



 

- Er:: is he your father? (…) yes he is, 

parabéns ((elogio sem ênfase
45

)) er I am 

desempenho. 

Elogio (sem ênfase) Afirma a exatidão da resposta do aluno 

de maneira não enaltecida. Pode motivar 

o aluno a pensar que seu trabalho não 

está bom. Os alunos possivelmente não o 

percebam como reforço verdadeiro.  

5 Depreciação - (?) Veja só, ´xeu vê se eu consigo 

controlar a boquinha dela ((Vine dá 

gargalhada)) e:: 

- Deixe de careta, Nilo ((Nilo faz careta, 

alunos conversam)), deixe de careta, Nilo 

(.) ´cê preguiçoso, cara!  

Avalia os alunos de forma negativa, isto 

é, de forma pejorativa, com menosprezo. 

O feedback, assim, pode, a nosso ver, 

afetar a reputação e a autoestima deles.   

6 Avaliação positiva - Ok! Good!  

- ISSO! good! 

 

Avalia a resposta do aluno positivamente 

e concorda com o que o aluno diz. No 

entanto, feedback assim parece não dar 

margem para o aluno refletir acerca do 

que lhe foi perguntado, bloqueando a 

expansão do conhecimento. 

7 Avaliação negativa - This is NAO! eu perguntei com that 

então a resposta vai ser com that 

 

 

Inclui julgamentos, críticas gerais etc. 

Aponta o que está errado nas atividades e 

respostas orais e escritas dos alunos, sem 

demonstrar a estes, no entanto, como 

produzi-las de forma correta. Feedback 

assim pode não ser eficaz para a 

aprendizagem.  

8 Sarcasmo - Pera aí Ane, psiu! ((prof. pede para Ane 

esperar)) calma a gente sabe que você é 

realmente muito inteligente. 

- Você num precisa ficar gritando pro 

mundo inteiro, o tempo inteiro, certo? as 

pessoas reconhecem que você é 

inteligente, ok? 

Motiva os colegas a desdenharem de 

seus pares, ou seja, a tratá-los com 

ironia, o que pode ser prejudicial para o 

aprendiz e, portanto, para a 

aprendizagem. 

 

Quadro – 07: Quadro síntese de feedback 

Para Campos (2009), “feed” – palavra da língua inglesa – é o ato de alimentar e/ou 

nutrir um ser. Assim, é necessário que o feedback, para ser eficaz em sua finalidade 

primordial, seja nutritivo. Isto é, seja algo que nutre quem o recebe, leva-o autoconhecimento, 

permite-lhe aparar arestas em um relacionamento, corrige-lhe a rota e se apresenta como uma 

oportunidade para mudança.  

Pudemos observar, das tipologias de feedback no quadro 07, com exceção do feedback 

pergunta referencial (de natureza formativa, pois dá oportunidade à fala  do aluno), que tais 

categorias, segundo Campos (Op. cit.), parecem ser de natureza normativa e não são 

construtivas, nem eficazes pelo fato de não incentivarem para a mudança as pessoas que 

recebem feedback dessa natureza. A exemplo disso, pudemos observar que, no quadro síntese, 

as tipologias de feedback elencadas com os números (4) elogio genérico (com/sem ênfase), 
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 Subcategoria da tipologia elogio 



(5) depreciação e (8) sarcasmo, discutidas em nosso estudo, corroboram a afirmação da 

autora, ou seja, abalam a auto-estima e desanimam os alunos para a aprendizagem. 

Campos (Op. cit.) ressalta que não devemos confundir “feedback nutritivo” com 

“feedback positivo”, o que, a nosso ver, é um aspecto bastante relevante. Assim, a 

pesquisadora (Op. cit.) afirma que, por um lado, podemos falar coisas negativas de forma 

adequada, com a intenção de motivar o outro ao crescimento. Por outro, podemos falar coisas 

positivas que são, no entanto, “vazias”, bem como dar elogios genéricos que não motivam o 

outro para a aprendizagem e para a mudança.  

Em face do exposto, em consonância com o pensamento de Campos, defendemos que, 

em uma perspectiva sóciointeracionista, o feedback do professor deve ser de natureza 

formativa, tanto em seus aspectos positivos quanto negativos, contribuindo, pois, para o 

avanço da aprendizagem. 

Concluindo nossa análise, retomaremos nosso objetivo de pesquisa: caracterizar as 

práticas e efeitos do feedback de um professor na interação oral em sala de aula de LI em uma 

escola de Ensino Fundamental II, com o intuito de responder as seguintes questões de 

pesquisa: (1) que tipo de feedback é recorrente na interação oral em sala de aula de LI?, (2) 

quais suas funções na interação? e (3) quais suas implicações para o processo de ensino-

aprendizagem?  

Nossa análise aponta para as seguintes constatações: algumas aulas (ver apêndice) de 

LI, ministradas por um professor de Inglês de uma escola de ensino particular de Açu/RN, 

parecem ser centradas no docente, ou seja, em suas ações pedagógicas, tendo em vista a 

relação assimétrica existente entre o professor e seus alunos do 6º Ano. Em outras palavras, o 

controle do professor nas aulas de Inglês, isto é, o processo de interação deste com os alunos 

em sala de aula pode ser reconhecido como centrado no docente, como se pode observar na 

organização discursiva: IRA – Iniciação (o professor é quem sempre inicia o turno, faz 

pergunta), Resposta (o aluno responde monossilabicamente) e Avaliação/Feedback (o 

professor fornece/faz comentários/avaliação acerca do que o aluno responde).  

Dessa forma, trataremos da estrutura discursiva que apresenta os dados coletados por 

meio da pesquisa. Das 05 (cinco) aulas observadas (ver diagramas de 01 a 05), o professor 

utilizou 1101 turnos de fala, enquanto os alunos, em uma turma de aproximadamente 21 

integrantes, utilizaram 2664.  

Assim, pela natureza do processo discursivo (IRA), os dados mostram que o professor 

é quem inicia a conversa (pergunta), o aluno responde e o docente, por sua vez, é quem 

fornece feedback. Em outros termos, o professor fala duas vezes e o aluno fala uma, o que 



implica, para interação e para a aprendizagem dos alunos em sala de aula LI, os aspectos 

seguintes:  

(1) A interação na sala de aula de LI do 6º ano parece seguir o processo IRA nos moldes 

behavioristas: o ensino denota ser centrado no professor, não existindo relação simétrica entre 

este e seus alunos. 

(2) O professor parece assumir o papel de ‘controlador’ da aula, isto é, ele dirige as 

atividades na maior parte do tempo, fala mais e determina os turnos de fala. Faz mais 

perguntas e é quem, sobretudo, fornece comentários orais avaliativos à resposta e/ou à 

aprendizagem dos alunos por meio de feedback, acerca do que discorremos em seguida: 

 pergunta (display question) - “popcorns? It’s a popcorn? yeah, popcorn!” -, cuja 

característica é requerer informação já conhecida do questionador. Ou seja, é solicitar uma 

recordação factual e/ou compreensão literal que não ajuda os alunos a refletirem acerca de 

eventos desconhecidos a partir do que já conhecem.  

 modelo - “NÃO TRADUZA! (...) cousin é filho da sua tia (.) [...]” -, cuja 

característica é priorizar a língua pela língua (o falante nativo é o modelo de proficiência). 

E é também levar o professor a praticar o que prega na turma. Se o professor não cumpre 

os compromissos acordados com os alunos, isso nos leva à ideia de que existem poucos 

motivos para que estes façam o que o docente orienta, quando ele (professor) não pratica o 

que prega na turma. 

 resposta repetida do tipo - “ROSA! ok! Surname?” -, cuja característica pode ser 

confirmar o dito pelos alunos como forma de validar suas respostas (dar o aval docente). 

Ao repetir a resposta do aluno, o professor pode estar causando dúvida, o que dificulta a 

compreensão dos discentes. Daí poder surgir, da parte dos discentes, indagações, tais como 

“será que não pronunciei bem? será que minha frase não estava correta? será que meus 

colegas não me entenderam?” 

 elogio do tipo - “GOOD! EXCELLENT! CONGRATULATIONS!” -, cuja 

característica limita-se a avaliar e/ou a enaltecer o desempenho do aluno por meio de 

termos como “muito bom seu trabalho”, “excelente”, “parabéns”. No entanto, pelo que 

pudemos perceber, os elogios do professor parecem ser genéricos e não construtivos, pelo 

fato de não apontarem em que sentido o aluno avançou na construção do conhecimento. 

 depreciação - “veja só, ´xeu vê se eu consigo controlar a boquinha dela” -, cuja 

característica pode ser, além do valor punitivo que parece exercer, expor os aprendizes a 

situações de constrangimento, de frustração, de medo e de tensão, pelo fato  de que o 



feedback pejorativo possa impedir os alunos de avançar nas tarefas e de participar 

efetivamente das aulas de LI. 

 avaliação positiva -  “ok! good!” -, cuja característica pode ser avaliar os alunos por 

meio de palavras/gestos/sinais de aprovação. No entanto, ser “positivo” não significa ser 

artificial. Afirmar que o trabalho está ‘bom’ ou ‘excelente’ quando na verdade não está, 

implica descrédito do aluno em relação ao professor em sala de aula, pelo fato do aprendiz 

não achar que o feedback do professor é verdadeiro.  

 avaliação negativa - “this is NAO! eu perguntei com that” -, cuja função pode ser 

avaliar os alunos por meio de julgamentos, de críticas gerais etc. Isso implica afirmar que 

apontar simplesmente os erros no trabalho (na resposta oral dos alunos), sem, no entanto, 

demonstrar como fazer a tarefa escrita/oral de forma correta não é eficaz para a 

aprendizagem. 

 sarcasmo - “você não precisa ficar gritando pro mundo inteiro, o tempo inteiro, 

certo?; as pessoas reconhecem que você é inteligente, ok? (...)” -, cuja função pode ser 

depreciar a imagem/reputação do(a) aluno(a), bem como  expor o(a) discente a situações 

constrangedoras. Por exemplo, se o professor fornecer feedback acerca de questões 

pessoais que levem os colegas a desdenharem de um aluno, pode ser prejudicial ao 

aprendiz pelo fato de bloquear sua participação efetiva em sala de aula.  

Tendo em vista que os alunos fizeram pouco uso de turnos de fala, responderam de 

forma monossilábica os questionamentos do professor, bem como foram avaliados por meio 

de feedback normativo, nossa análise revela que (1) os discentes parecem demonstrar pouco 

ou quase nenhum avanço na aprendizagem, (2) o feedback oral do professor parece ser de 

natureza avaliativa - reforço positivo e reforço negativo -, cuja função pode ser avaliar o 

desempenho dos alunos com base em acertos e “erros”. 

Assim, afirmamos que o feedback oral pode não ajudar o aluno avançar na construção 

do conhecimento tendo em vista  seu valor “julgativo” (não construtivo para a aprendizagem) 

que pode bloquear, na interação em sala de aula, a participação efetiva dos alunos. 

Contudo, vale ressaltar que o feedback, enquanto estratégia de desempenho assistido e 

elemento tripartite do processo IRA, precisa, portanto, assumir função primordial de avaliação 

formativa na aprendizagem e, consequentemente, na construção do conhecimento, como 

veremos, a seguir, nas considerações finais. 

 



CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação fez-nos compreender que o feedback, estratégia de desempenho 

assistido e categoria tripartite do processo IRA, pode assumir ou não função importante na 

aprendizagem e na construção do conhecimento dos alunos de LI. É importante salientar que 

nem todo feedback é eficaz para a aprendizagem (BROOKHART, 2008).  Assim, é preciso 

que possamos estar atentos às respostas e aos comentários dos alunos no sentido de termos as 

condições necessárias para avaliá-los em sala de aula por meio de feedback formativo.  

É por meio do feedback que o professor pode dizer como os alunos estão em relação à 

aprendizagem. Contudo, o que e como dizer acerca das atividades ou desempenho dos 

discentes não é tarefa fácil de realizar, sobretudo, quando a sala de aula é constituída por 

diferentes atores sociais, com interesses e objetivos diferenciados de aprendizagem.  

Portanto, é preciso que o professor, primeiramente, conheça bem seus alunos, seus 

objetivos de aprendizagem, interesses pessoais para que, a partir daí, possa traçar suas metas 

de ensino, as quais devem estar em sintonia com os propósitos de aprendizagem dos alunos.  

O professor (parceiro mais experiente) tem como papel principal construir/mediar o 

conhecimento com o aluno (parceiro menos experiente), ajudando-o a desenvolver autonomia, 

pois professor e discente, um dia, vão ter que seguir caminhos diferentes. Se o professor 

possibilita ao aluno a ser corresponsável por sua aprendizagem e tem o desejo de ajudá-lo a 

atingir níveis de conhecimento mais elevados, entre tantos outros caminhos, que seja pela via 

do feedback formativo. 

Nessa perspectiva, o feedback não deve ser entendido como avaliação normativa, cujo 

objetivo é avaliar ou “julgar” as atividades dos alunos com base nos seus acertos e “erros”. 

Precisa, sobretudo, ser concebido como fenômeno linguístico e como estratégia de 

desempenho assistido, que deve ajudar, caso fornecido de maneira eficaz, professores e alunos 

na construção do saber, pelo fato de constituir andaimagem para a aprendizagem em sala de 

aula.  

Em se tratando especificamente do feedback do professor de LE/LI, os resultados 

deste estudo corroboram a pesquisa de Rosa (2003) no que diz respeito a duas tipologias de 

feedback bastante recorrentes em sala de aula, a saber:  feedback questionamento e repetição 

da resposta correta do aluno.  



Gostaríamos de ressaltar que, das 08 (oito) tipologias de feedback categorizadas em 

nosso corpus, 2 (duas) mereceram destaque nesta pesquisa - feedback depreciação e feedback 

sarcasmo -, uma vez que emergem dos dados, constituem, de certo modo, informação nova, 

agregam categorias às já existentes (discutidas em referencial teórico) e fornecem subsídio 

teórico-empírico para futuros estudos com foco no feedback no campo de pesquisa em LA.  

Nossos dados indicam a recorrência de oito tipologias de feedback:  feedback pergunta 

referencial/factual, modelo, resposta repetida, elogio com/sem ênfase, depreciação, avaliação 

positiva/negativa e sarcasmo. Além disso, revelam que cada um deles, como veremos, a 

seguir, exerce função específica e acarreta implicações a produção oral da aula de LI. 

 

Pergunta (referencial)  

  Essa categoria de feedback, estratégia de desempenho assistido, configura-se eficaz  

para a aprendizagem dos alunos (apesar de aparecer em um único evento de sala de aula da 

pesquisa) porque exigiu um trabalho cognitivo - conhecimento prévio, ponto de vista -, bem 

como pelo fato de que favoreceu a “conversa livre” da parte de, pelo menos, dois alunos em 

sala de aula.  

 Nesse sentido, a eficácia do feedback reside no fato dos alunos poderem estar 

desimpedidos de apresentar respostas monossilábicas que têm de fornecer aos professores e, 

assim, posicionarem-se linguisticamente, produzindo sentido para aquilo que pretendem 

expressar e compartilhar com os colegas. 

 

Pergunta (factual)  

Utilizada pelo professor, essa categoria objetivou solicitar informação já conhecida do 

questionador, bem como requerer compreensão literal. Isso implica dizer que esse feedback 

pode não ser eficaz para a aprendizagem dos alunos, uma vez que os discentes possivelmente 

não se sintam motivados para responder questões cujas respostas eles sabem que  o professor 

já domina. 

 

Modelo  

 Usado pelo docente, esse feedback teve como objetivo solicitar dos alunos o que ele 

quer da turma: aprender a língua pela língua (falante nativo como modelo de proficiência). No 

entanto, o que pudemos evidenciar da fala do professor – [bom (...) hoje é nosso dia de só 

falar em inglês e (?) acabou falando muito em português, né? (.) que coisa! amanha é o dia 

(?) em português (?)] – é que existiu uma quebra de acordo. Isso implica afirmar que quando 



o docente não realiza o que prega, existe pouca razão para que seus alunos façam aquilo que 

ele defende.  

 Nesse sentido, o feedback fornecido pelo professor a seus alunos parece ser ineficaz 

pelo fato de não estabelecer uma relação de confiança  entre ele e sua turma, o que pode, 

assim, levar os discentes à desmotivação para a aprendizagem. 

 

Resposta repetida  

 Essa tipologia, bastante recorrente em nossos dados, confirma o dito pelos alunos. 

Repetir a fala do aluno pode implicar, entre outros fatores, ambiguidade quanto à 

compreensão, pelo fato de que os discentes podem fazer os seguintes questionamentos: “será 

que não pronunciei bem? será que minha frase não estava bem? será que meus colegas não me 

entenderam?”. Nesse sentido, o feedback repetição da resposta do aluno pode não ser eficaz 

para a aprendizagem por não acrescentar um dado novo. Além do mais, produz duplo sentido, 

provocando, assim, incompreensão na interação e, por conseguinte, na aprendizagem dos 

discentes. 

 

Elogio (com ênfase)  

Essa categoria objetiva afirmar a exatidão da resposta do aluno de forma enaltecida. O 

feedback do professor parece ser dirigido para alunos com alto desempenho. A esse respeito, 

Brookhart (2008) ressalta que professores, muitas vezes, conversam com “alunos bons” como 

se fossem ativos e apenas dizem a “alunos com baixo desempenho” simplesmente o que 

devem fazer. Ainda nesse sentido, Brothy (apud WALSH e SATTES, 2005: 100) acrescenta  

“o elogio do professor varia de acordo com a quantidade de esforço que o aluno parece estar 

fazendo. Isso porque “professores geralmente notam que alunos com baixo desempenho se 

esforçam menos”. Isso implica, em nossa opinião, acreditar que fazer elogios a alunos 

discriminadamente pode fomentar ainda mais a ideia de que os “bons alunos” devem sempre 

receber reforços positivos, ao passo que os considerados “mais fracos”, não. Por analogia, 

faremos a seguinte indagação: os remédios foram produzidos para pessoas doentes ou para as 

que gozam de plena saúde? Assim, acreditamos que os elogios devem ser fornecidos na 

aprendizagem a todos e, sobretudo, àqueles que precisam sanar problemas de aprendizagem.    

 

Elogio (sem ênfase)  

Utilizado pelo professor, essa tipologia nos chamou a atenção por afirmar a “exatidão 

da resposta” do aluno de forma não enaltecida. Pudemos observar que, mediante a timidez ou 



fala baixa do discente (ver apêndice, excerto aula [3], 547),  o professor, impaciente, pergunta 

e acaba respondendo por aquele. Ou seja, ele assume o papel do aluno na “interação”. Isso 

implica dizer que o feedback do professor parece não ser um reforço genuíno pelo fato de ter 

sido fornecido ao discente por algo que ele não fez/respondeu. Assim, podemos afirmar que o 

feedback elogio sem ênfase, como fornecido àquele aluno em situação especifica, pode não ter 

sido eficaz por parecer um “falso elogio” e, assim sendo, minimizar a confiança do aluno na 

aprendizagem. 

 

Depreciação  

Essa tipologia de feedback, recorrente nas aulas observadas, objetiva avaliar o(s) 

aluno(s) de forma negativa, isto é, de forma pejorativa, com menosprezo. O feedback, 

portanto, pode, a nosso ver, ser ineficaz para a aprendizagem do aluno pelo fato de afetar 

diretamente sua  autoestima.  Ora, se não somos capazes, por um lado, de elogiar nossos 

alunos no sentido de que eles se sintam motivados e/ou encorajados para aprender, não temos 

o direito, por outro lado, de menosprezá-los linguisticamente. Isto é, desvalorizá-los em suas 

falas/respostas em sala de aula. Nesse sentido, Brookhart (2008) afirma “as palavras que você 

escolhe enquanto fala com os alunos poderão afetar  suas identidades.” Johnston (2004), 

citado pela autora, acrescenta que “ao falar com os alunos, devemos tratá-los com respeito e 

como pessoa humana, bem como posicioná-los como agentes ativos de suas próprias 

aprendizagens”. 

 

Avaliação positiva 

Utilizada pelo professor e bastante recorrente nas aulas observadas, essa tipologia de 

feedback objetiva avaliar e concordar positivamente com a resposta do aluno. Expressões do 

tipo Ok! Good! Isso! (ver apêndice) parecem apenas avaliar de forma genérica a resposta do 

aluno, o que implica afirmar que podem não acrescentar nada de novo ao conhecimento. O 

professor poderia, a partir da resposta do aluno, indagá-lo mais uma vez, concordar ou 

discordar, acrescentar um dado novo ao que foi dito pelo discente no sentido de provocar 

produção do conhecimento e fazer com que o aluno se expresse linguisticamente cada vez 

mais. Caso contrário, o aluno pode dar por satisfeito aquilo que o professor considera como 

‘good’ e achar que já domina todo conteúdo, o que não seria bom para a aprendizagem. 

 

Avaliação negativa           

 Esse tipo de retorno, pelo que observamos em excerto, aula 5, linha 513, inclui um 



julgamento e crítica geral. O feedback, assim, pode não ser eficaz para a aprendizagem pelo 

fato de que mostra, publicamente, o erro cometido na fala do aluno. No entanto, se o professor 

conversasse com o aluno em particular (que não foi o caso na aula observada) ou diante da 

turma, procurando sugerir pistas que o conduzisse ao acerto, ou falar acerca do processo que o 

levou ao erro (apesar do retorno se configurar como avaliação negativa) poderia ser um 

procedimento eficaz para a aprendizagem.  

 

Sarcasmo  

Esse tipo de retorno, não muito recorrente nas aulas observadas, parece motivar a 

turma, os colegas de classe, a desdenhar de seus pares, ou seja, a tratá-los com ironia, o que 

pode ser algo prejudicial para o estudante e, assim, para a aprendizagem. Isso implica dizer 

que se o professor monitorar seu tom de voz e sua escolha de palavras, praticando-os de forma 

natural, que possa expressar fatos de maneira que transmita confiança aos alunos, podemos 

afirmar que tudo isso pode ser relevante para a aprendizagem. 

Os resultados deste estudo apontam as seguintes constatações: o professor parece 

ainda seguir padrões de interação de sala de aula que se contemplam o processo IRA, nos 

moldes behavioristas, o professor parece ser quem conduz as atividades na maior parte do 

tempo, conversa mais e determina os turnos de fala. O professor faz mais perguntas, bem 

como fornece feedback, como discutido anteriormente, cuja função parece ser avaliar o 

desempenho dos estudantes com base em seus acertos e “erros”. Isso implica dizer que essa 

tipologia de retorno parece não ajudar o aluno a avançar na aprendizagem e na aquisição do 

conhecimento pela sua função avaliativa normativa.  

Assim sendo, cabe ao professor dar oportunidade, como veremos em seguida, para os 

alunos na iniciação do tema/turno, bem como fornecer feedback avaliativo formativo que 

promova o avanço da aprendizagem. 

 

PADRÕES ALTERNATIVOS À ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA E PROPOSTA DE 

FEEDBACK FORMATIVO PARA A APRENDIZAGEM DE LI 

 

A partir das implicações discutidas anteriormente, neste item, apresentamos para a 

aprendizagem de LI, segundo Ur (2006: 227), padrões alternativos à formação discursiva 

(processo IRA) e, com base em Campos (2009) e Brookhart (2008), proposta de feedback 

formativo. 



 A iniciação não deve sempre estar sob o domínio do professor no trato com as 

aulas/lições/temas. 

(1) A interação pode acontecer entre os alunos, como também entre os aprendizes e o 

material de ensino. 

(2) O conhecimento é construído por meio do diálogo entre um parceiro mais e um menos 

experiente.  

Percebemos que, na organização discursiva, o feedback, cuja prática é usual e tem 

efeito quase invisível em sala de aula, emerge como fenômeno linguístico com tipologias e 

funções distintas.  

O professor precisa conhecer, sobretudo, como a retroalimentação, estratégia de 

desempenho assistido, produz efeitos de sentido linguístico por meio desses tipos e funções na 

interação em sala de aula. No entanto, conhecer práticas e efeitos de feedback, na produção 

oral de LI, por meio de seus tipos e funcionalidades, pode não ser o suficiente, se a ação do 

professor e a avaliação dele não refletirem de forma eficaz a que o feedback se propõe. E, 

segundo Ur (Op. cit.), fornecer informação acerca de uma dada ação e/ou desempenho de um 

aluno, em processo de aprendizagem no sentido de ajudá-lo, pode fazer com esse atinja, com 

êxito, os objetivos almejados na aprendizagem.  

Assim sendo, o feedback precisa ser, sobretudo, motivador, de forma que o aluno 

possa avançar na aprendizagem da linguagem e na construção do conhecimento, e  deve ser 

fornecido (deve-se levar em conta os interesses e letramentos locais) como avaliação 

formativa, no sentido de: 

 

(1) Descrever uma ação específica com exemplos concretos de coisas que aconteceram no 

mundo da vida. 

(2) Não se referir a características pessoais. 

(3) Explicar a consequência de uma dada ação. 

(4) Explicitar claramente o que era esperado em dada situação, bem como permitir que o 

aprendiz aumente  seu autoconhecimento. Portanto, é nutritivo.  

(5) Ser focado em exemplos concretos de comportamento e no impacto causado por 

determinadas ações. O feedback, assim, reforça o comportamento desejado, bem como 

permite que a pessoa desenvolva autopercepção acerca de seus pontos fortes e/ou 

fracos. 

 



Além do mais, todas as vezes que o professor tiver que tecer comentários quanto ao 

desempenho dos alunos, ele deve levar em consideração as seguintes proposições de feedback 

eficaz: 

 

(1) Nunca fornecer feedback tarde de mais quando este for importante, ou seja, faça a 

diferença para os alunos. 

(2) Fornecer feedback para as tarefas importantes todas as vezes que for possível. 

(3) Priorizar e escolher pontos de destaque. 

(4) Escolher pontos que se referem aos principais objetivos de aprendizagem. 

(5) Considerar o nível de desenvolvimento do aluno. 

(6) Fornecer feedback individual, pois significa que o professor valoriza o trabalho do 

aluno. 

(7) Descrever, quando possível, tanto o trabalho quanto o processo e suas relações. 

(8) Comentar acerca da autorregulação do aluno se a crítica favorecer a autoeficácia.  

(9) Evitar comentários pessoais. 

(10) Usar feedback para dar informações acerca de processos e de esforços do aluno em 

relação à aprendizagem. 

(11) Usar feedback para alunos com dificuldade de aprendizagem, isto é, discentes que 

precisam perceber o seu avanço, não importa quão longe estejam dos objetivos a serem 

alcançados. 

(12) Descrever. Não julgar. 

(13) Descrições negativas do trabalho dos alunos devem vir acompanhadas de sugestões 

positivas para que haja avanço na aprendizagem. 

(14) Fazer com que o feedback seja específico o suficiente, de forma que os alunos 

percebam o que fazer. Mas não bastante específico, pois assim as coisas acabam sendo 

feitas por eles. 

(15) Identificar “erros” e tipos de “erros”. Contudo, evitar corrigir um por um, como por 

exemplo, transcrever todo texto para o aluno ou fornecer a resposta certa, de forma que 

não deixe nada para que os alunos façam em seguida.   

(16) Usar palavras e expressões que considerem (respeitem) os alunos e seus trabalhos, 

posicionando-os como agente social, bem como motivando-os a pensar e a 

conhecer/descobrir.  



 Dessa forma, o professor e seus alunos precisam conhecer as estratégias
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 de feedback, 

bem como o conteúdo
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, abordados na fundamentação teórica (BROOKHART, 2008), para 

trabalhar em sala de aula toda vez que tiverem o que e como dizer as suas próprias respostas 

e/ou indagações, sejam estas em turmas de ensino fundamental, médio e/ou superior.  

A propósito, em nível de programa de graduação, desconhecemos trabalhos que tratem 

do feedback. Portanto, entendemos a importância da realização deste estudo teórico-empírico 

com foco na retroalimentação, na compreensão do conceito de feedback, nos seus tipos, em 

suas funções, bem como na descoberta de práticas/efeitos que o feedback oral do professor 

pode implicar (como apontados pelos dados/resultados anteriores) para o ensino-

aprendizagem de LI.  

Em termos práticos, a pesquisa propôs apresentar para os estudos locais – Campus 

Avançado P. W. de Sá Leitão/Açu/RN e grupo de pesquisa Práticas discursivas, Linguagem e 

Ensino (PRADILE) – embasamento teórico para discussões em grupo de estudos com 

professores e alunos,  subsidio teórico-empírico para a prática docente/discente para possíveis 

pesquisas em cursos de formação de professores em pré-serviço e em formação continuada 

que, possivelmente, estejam lecionando em escolas de Ensino Fundamental II e  Ensino 

Médio. 

 

ENCAMINHAMENTOS (SUGESTÕES DE PESQUISA) 

 

 Concluindo, como forma de preencher as lacunas existentes neste trabalho, sugerimos 

que professores e alunos do Curso de Letras, de áreas afins e de outras áreas do saber, 

pesquisadores em geral, dos campos das Ciências Humanas e/ou Sociais, que lidam com os 

Estudos da Linguagem, possam investigar outras categorias de feedback encontradas em 

nosso corpus e não analisadas ainda, caso estas tipologias venham surgir, por meio de uso da 

linguagem em áreas do conhecimento em que esses profissionais atuam, em pesquisas 

correntes e/ou futuras, a saber (1) feedback explicação, (2) feedback dica, (3) feedback 

disciplina,  (4) feedback procedimental e  (5) feedback resposta do aprendiz. 

 

 

 

 

                                                           
46

 tempo, quantidade, modalidade e público alvo 
47

 foco, comparação, função, validade, clareza, especificidade, tom 
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APÊNDICE 
 

Transcrição da aula de inglês do dia 07/04/2008 – (6º Ano-Fundamental II) 

(29:38min) 

 

01. P.: (?) tem colega que aprende junto, lembra disso? (?) no primeiro dia que tinha 

02.  colega que aprende junto, né? (?) ((Prof. imita trovão)) tá chovendo então    

03.  ((alunos riem)) aprende assim (...) what’s your name? 

04. Ame: My name’s Ame. 

05. P.: Ame, Ame you have (.) Ame and you have (.) ah (.) for example: my name’s  

06.  Chico Zé Augusto dos Anjos (.) Chico Zé Augusto dos Anjos (.) a full name,  

07.  right! (.) full name, FULL ((gargalhadas)) (.) FULL  (.) name, right. And my  

08.  first name is Chico.Your first name is Ame (.) your middle name, (?) (.) first  

09.  name (.) surname (.) middle (.) name 

10. Ame: tô entendo nada não 

11. P.: not translate (.) please, not translate (.) ah (.) um (.) um (.) E! (.) I´m first (.)  

12.  imagine, imagine (.) it’s a (.) a name (.) a full name, right! (.) a complete name  

13.  (.) I’m a first name (.) she is a middle name (.) he is a surname (.) right (.) ok!  

14.  Understand? My first name is Chico (.) my middle name (.) my middle name  

15.  (.) Zé Augusto dos (.) My surname Anjos (.) understand now? Ok! 

16. Bil: mais ou menos 

17. P.: right (.) e:: ((Prof. bate mão sobre a outra, cita nome de Mano)) (.) Mano, (...) 

18. Alan: the (?) Mano? 

19. P.: the fat Mano (…) a little fat Mano (.) ((Prof. dá gargalhada)) ah (.) your first  



20.  name is Mano (.) your middle name? (…)  

21. Mano: (?)  

22. P.: Menezes (.) my middle name (.) is Menezes, ok! My middle name is Menezes 

23.  ((Prof. repete resposta de Mano)) (.) a:: (.) YOU! First name? 

24. Alan: first Mano (...) 

25. P.: first name (.) 

26. Bil: (?) 

27. A?: Mano? 

28.      P.: my name (.) is Mano (.) my first name (.) is Mano ((Prof. continua repetindo    

29. nome de Mano)) and middle name? 

30. Bil: Barbosa  

31. P.: BARBOSA! (.) an/d (.) surname? My surname is Augusto dos Anjos (.) your  

32.  surname? What’s your surname? 

33. Ame: is Mendes Tavares 

34. P.: GOOD! EXCELLENT! CONGRATULATIONS! And YOU? What’s your  

35.  first name? (…) first name (.) first name. My first name Chico (.) what´your  

36.  first name? 

37. Mari: Martins 

38. P.: look! Martins is your SURNAME. First name? 

39. Mari:  Mari 

40. P.: MARI (.) good! a:: (.) your middle name? ((risos,  gargalhadas, Prof. bate uma  

41.  mão na outra)) (?) middle name? ((risos)) good, good, ha, ha ((AA dão   

42.  gargalhadas)) middle name? (?) ?  



43. A?: (?)  

44. P.: my fir/ (.) 

45. Alan: Sena  

46. P.: SENA! Good! EG! ((riso)) Good! right! And YOU? Your surname? Your sur/  

 47. Ane:           [(?)] 

 48. P.: Ane Carla is your first name (.) surname? 

49. Ane: Melo? 

50. P.: MELO! Good! right! (...) full name? Psiu! Psiu! (.) 

51. Alan: Pere aí!  

52. P.: FULL name  

53. Alan: completo 

54. Bil: nome completo 

55. Ane: nome completo? 

56. P.: Psiu! (.) ((Prof. pede silêncio)) Qual é o nosso acordo aqui, hein?  

57. AA.: não traduzir, não traduzir 

58. Alan: não traduzir 

59. P.: Qual é o nom/ E aí tem gente esquecendo o COMBINADO! 

60. Ane: Aí não enrolation 

61. P.: NO ENROLATION! (…) Full name? 

62. Nane: (?) Nane Maria Silva Souza 

63. P.: Aí you say (.) my full name is Nane Maria da Silva Souza (.) Você tá faltando 

64.  com a (?) ainda aí, é?  ((riso)) 

65. Alan: sou eu não 



66. P.: a:: (.) someone here (.) know a small guy (.) e:: (.) I think he is using a:: (.) t- 

67.  shirts GREEN (…) um (.) he´s (?) (.) ((garota ri)) he´s (?) (.) ((garota ri)) 

68. Vine: é quem? 

69. P.: FULL NAME? ((risos, Prof. bate mão sobre a outra)) (?) (...) COME ON! (.)  

70.  FULL name ((Aluno imita toque de sirene)) 

71. Bil: (?) Araújo (.) my 

72. Alan: O que foi que ele disse agora?  

73. Bil: my name is 

74. P.: name 

75. Nilo: my name is (?) 

76. P.: GOOD! EXCELLENT!  

77. Ane: ó:: Augusto, ((Ane chama Professor)) (...) ((risos)) (?) 

78. P.: YOU!  

79. Ane: num tem filho que (?) (.) é Nilo Filho? ((Ane faz pergunta)) 

80. P.: (?) a:: a:: (.) what´s your (.) first name? first name (…) Biah, (.) first name,  

81.  Biah? ((Professor pergunta à Biah))   

82. Biah: Araújo 

83. P.: ARAÚJO. Middle name? 

84. Biah: Rosa (.)  

85. Bil?: Rosa dos (?) 

86. P.: ROSA! ok! Surname? 

87. Alan?: Araújo.  

88. A?: Araújo? 



89. P.: ARAÚJO. First name? (…) 

90. A?: name 

91. P.: your (.) first name? first! remember!  

92. Bil: Antônio  

93. P.: first (.) first (.) middle (.) surname, ok!   

94. Bil: Antônio  

95. P.: first!  

96. Bil?: (?)  

97. Ane: (?) não traduza ((risos, gargalhadas)) 

98. P.: First  

99. Bil?: First 

100. P.: middle 

101. Bil?: Middle (…) 

102. P.: surname (.) right!  

103. Bil?: certo! 

104. P.: (.) a:: (.) ((P bate mão na outra)) first name? ((riso)) 

105. Bil?: (?) sei nao   

106. P.: Psiu! (.) first name (...) Geor ((Professor fala nome de Geor)) (.) Geor is (.) her  

107.  (.) first name, ok! e:: (.) middle name?  

108. A?: (?) 

109. P.: (?) GOOD! (.) surname? ((Ane sai rastejando pela sala, vozes ininteligíveis))  

110.  ok, ok, right, right, right, right! ((risos, vozes)) psiu! (.) surname? ((risos)) psiu!  

111.  (.) surname? (...) um um  um surname?  



112. Alan: poodle ((gargalhadas)) 

113. P.: surname? (...) esqueceu? (...)  

114. Bil?: Ane Carla, (?) ((Bil fala algo para Ane)) 

115. Ane: AI! (.) ((risada)) falei nada! 

116. P.: vamos lá gente (.) vamos (.) vamos fazer o seguinte: eu vou dividir os grupos,  

117.  ta certo? Depois (?) beleza! Gente, agora é o seguinte: eu já falei DEMAIS! (.)  

118.  ufff (.) (( suspiro)) eu tô CANSADO! ((suspiro)) agora é a vez de vocês (...)  

119.  certo? vamos fazer assim, olhe. Começar pela minha amiguinha aqui 

120. Ane?:  (?) ((garota suspira, toma susto)) 

121. P.: certo? E você vai perguntar o primeiro nome de alguém. Qualquer pessoa. 

122. Bil?: viche maria! 

123. P.: como é que você pergunta? (.) o primeiro nome de uma pessoa (...) Eu   

124.  perguntei aqui várias vezes, ok? 

125. Alan?:  (?) my name (.) 

126. Bil: Não! até eu me esqueci, Augusto ((Bil falando para Professor)) Até eu 

127. Ane: (?)  

128. Ame?: Eu também! 

129. Ane: galinha? ((risos, gargalhadas)) 

130. P.: yes!  

131. A?: [Cris!] ((A chama amiga)) 

132. P.: my name´s Chico (...) my full name (.) my full name is Chico  

133.  Zé Augusto dos Anjos ((P exemplifica usando seu próprio nome)) 

134. Bil?: my full name (?)  



135. P.: pergunte pra outra pessoa (...) Aí você (?) (.) ou pega o primeiro, 

136. ou o nome do meio, ou o sobrenome, ou o nome completo. Você que 

137.  sabe! (.) Escolha a pessoa e pergunte (.) ((assobio)) 

138. Ame?: sobrenome 

139. Bil?: (.) no meio 

140. P.: Aí como é que faz a pergunta? (.) 

141. Bil?: what´s your full name? 

142. P.: what´s (.) your (.) full name? 

143. Ane?: what´s your full name? (…) ((vozes ininteligíveis)) 

144. P.: Aí como é que ´cê diz, como é que você responde? (.) My (.) o que? É 

145.  o que? Meu (.) FULL (.) FULL (.) name is  

146.    AA.: (?) ((vozes ininteligíveis))    

147. Ane: my full name is  

148. P.: my full name  

149. Ane: Ane Carla Melo  

150. P.: ok! Good! 

151. Bil: posso (?) ? 

152. P.: pode e deve! (.) Olha só pessoal (.) devagarinho (.) sem muita baderna (.)  

153.  pegue o material e abra na página 14 (.) tem duas fichinhas lá (.) uma para você 

154.  preencher com seus dados e outra com um colega e deve fazer uma entrevista 

155.  com ele. ((pisadas, vozes, assobios)) Open the material on page (.) fourteen 

156.  ((vozes)) fourteen 

157. A?: fourteen 

158. Bil: quatorze! 



159. P.: not translate, guy! 

160. Bil: num é a quatorze? ((vozes, muitas vozes)) 

161. P.: open! ((vozes ininteligíveis)) 

162. Bil?: é a letra 

163. P.:  HEY MAN! ((vozes)) 

164. Ane: (?) father here 

165. P.: ok! (.) ((vozes)) Look! You have (.) (?)  

166. Bil: oh Augusto, ((Bil chama atenção do Professor))  

167. P.: Psiu! ((Professor pede silêncio))  

168. Bil: não começa aqui não? 

169. P.: Psiu!  

170. Bil: (?) treze (?) (.) aí depois vai pra quatorze? 

171. P.: Yeah! 

172. A?: treze!  

173. P.: thirteen, yeah! 

174. Bil?: Marcos Pontes 

175 A?: Não. Não é a certa (.) ((vozes)) 

176. P.: ok! (.) 

177. AA.: (?) ((vozes, muitas vozes)) 

178. Bil: (?) É Marcos Pontes (.) 

179. P.: a:: on page thirteen (.) thirteen (.) look! (…) a:: (.) what´s his first name? (.)  

180.  what´s his first name? his name that fly to over the earth er (.) spacecraft (.)  

181.  spaceship, right? e:: he´s going to the (.) space (.) sidereal space, right? He´s a  



182.  Brazilian (.) and a first Brazilian (.) that going to the air, going to the spa/space  

183.  (.), ok! What´s his first name? (…)  

184. Bil: Marcos! 

185. P.: YES! MARCOS!  

186. A?: Marcos! 

187. P.: Surname? 

188. Bil: mas bota alguma coisa antes não? Marcos César Pontes 

189. P.: surname? 

190. AA.: césar, césar 

191. P.: surname? 

192. Bil?: Pontes 

193. P.: PONTES (.) César is a (.) middle name (.) middle (.) middle parece com (.) 

194.   com que em português?  

195. A?: middle 

196. A?: middle 

197. A?: middles 

198. Bil?: parece com medo 

199. P.: NÃO! middle, não é middles não! middle(.) middle. parece com quê? Parece  

200.  com quê? middle é em português? 

201 A?: não  

202  P.: Ah, sim! 

203 Alan: É medo? medo? 

204 P.: medo? Não, não (.) é parecido com um negócio (.) Alan, ´cê tem (.) first 



205 Bil?: first  

206 Ane?: (?) ((Ana suspira como se tive tomado um susto)) 

207 P.: e sur/ que é o último, lá de trás (.) o que é que ficou (.) no middle? (.) que quer  

208  é middle? 

209 A?: meio 

210 AA.: no meio 

211 P.: ISTO! então (.) middle name é o nome (.) do meio. Então, você tem o primeiro  

212.  nome, o nome do meio e o sobrenome que é o surname, correto? Ok!   

213. Alan: certo! 

214. P.: and then? 

215. A?: [ai você] 

216. P.:  Marcos Pontes (.) Marcos César Pontes (.) a:: (.) was the  first Brazilian (.) e::  

217.  (.) that’s going to the spa/sidereal space, right! (.) a:: his wife (.) is from Rio  

218.  Grande do Norte (…) ok! 

219. A?: é? 

220. P.: yes! his wife 

221. Bil?:   [she] 

222. P.:  is from Rio Grande do Norte (.) (?) (.) what´s, what´s town? What´s city? Is  

223.  very close Açu (.) is very close (…) What’s town we have (.) close to Açu?  

224.  (…) São Rafael (.) is close (.) Triunfo is close, Itajá is close (.) Ipanguaçu is  

225.  close, Carnaúbais is close, Mossoró is close 

226. A.: Marcos (?) (...)   

227. P.: O que mais? Que tipo de cidade? 



228. Bil: Mossoró? 

229. AA.: (?)  

230. A?: Ipanguaçu? 

231. Alan: Itajá? 

232. Bil: Jucurutu? (.) 

233. A?: Pataxó?  

234. AA.: (?) (...) 

235. Bil: Pendência? 

236. AA.: Alto Rodrigues? 

237. A?: Alto Rodrigues 

238. A?: Açu? 

239. A?: Serra do mel  

240. Alan: Curitiba 

241. A?: Carnaubais  

242. Alan: Curitiba 

243. Bil?: Natal? 

244. P.: pra cá de Natal! 

245. Bil: Riachuelo? 

246. P.: pra cá! 

247. Alan: Caicó, Caicó 

248. Ane: CAICÓ? ((risos))  

249. Bil?: Caiçara 

250. P.: Caicó perto de Açu?! 



251. Ane: é longe 

252. A?: (?) 

253. P.: Não!  

254. Alan: Santa Maria? Santa Maria? 

255. P.: pra cá! 

256. Bil: Angicos? 

257. P.: ANGICOS! A esposa de Marcos Pontes é de Angicos 

258. Bil: o quê! 

259. P.: É (.) a esposa dele (.) que é formada (.) 

260. AA.: (?)  

261. P.: certo! agora, como é que eu digo. Quem lembra ((bate uma mão na outra))  

262.  daquela (?) aqui cantando o alfabeto, lembra? ((vozes)) 

263. Bil?: lembro folgado! 

264.  P.:  lembra que eu disse (.) lembra que (?) disse que (?) era super importante a  

265.  gente (?) como é que a gente pronuncia cada letrinha (.) certo? Lembre disso 

266.  porque depois a gente vai precisar disso! Agora gente (.) olhem só (.) você tem 

267.  aqui do lado (.) as informações. Qual o objetivo? Você completar com (...)  

268 .  informações que tão aqui do lado, ok! Tanto do Marcos quanto nesse outro que 

   

269.  é (.) o Ricardo, ok! (.) cinco minutos? ((Prof. bate mão na outra)) É demais! 

270.  dois minutos!  

271. AA.: (?) 

272. P.: (?) não tem! providencie! providencie! providencie! (?) converse com 

273.   seus pais (.) diga que (?) o material. 



274. AA.: (?) ((vozes)) (...) 

275. P.: É (...) já pode pegar o segundo bimestre, tá! já pode pegar! (.) Ah gente, uma,  

276.  uma coisinha assim bem simplesinha, eu vou dizer em português mesmo,  

277.  certo! (.) Eu vou dizer em português mesmo! converse com os pais de vocês (.)  

278.  diga pai e mãe, vocês já foram lá no colégio, já acertaram lá a mensalidade (.) 

279. A?: a minha (?)  

280. P.:  [certo?] 

281. A?: a minha 

282. P.: não!  

283. Ame?: professor, você sabia que na internet 

284. P.: (?) (.) tá certo! Quem já acertou bem (?) mas quem não acertou (?) vá lá acerte  

285.  com os professores que estão precisando de uma graninha, de um  

286.  cascalhosinho, ((A2 ri)) de um (?) certo! Porque tem assim, tem muita gente (?)  

287.  quem ta deven/ quem é que tá devendo? não, eu não sei (.) nem a irmã mesmo  

288.  sabe (.) nem a irmã sabe (.) só sabe que tem um bocado de gente devendo (?)  

289.  assim, converse com os pais de vocês=  

290. A?:      [paga (?)]  

291. P.: (?) para acertar, ok!  

292. A?: (?) 

293. P.: Ok! E aí! em relação ao Marcos? First name?  

294. AA.: marcos 

295. P.: middle name? 

296. AA.: César 



297. P.: last name? 

298. AA.: Pontes 

299. P.: full name? 

300. AA.: Marcos César Pontes 

301 P.: a:: (.) no outro quadrinho! Júlia gostou do trabalho que Maria fez e resolveu  

302.  entrevistar (.) Ricardo. Complete a ficha. First name? 

303. AA.: Ricardo 

304. P.: middle name? 

305. AA.: Akemi 

306. P.: last name?  

307. AA.: Fukushima 

308. P.: full name? 

309. AA.: Ricardo (.) Aki/ Akemi (.) Ricardo Akemi Fukushima 

310. P.: nickname? 

311. Ane: Rickname? 

312. P.: nick! que que é nickname? aqui no Brasil como é que a gente chama? 

313. Ane: soletrar, soletrar 

314. P.: É não! (.) 

315. Alan: É (.) rico? (.)  

316. Bil?: (?) 

317. P.: NÃO! Nickname (.) o que quer é nickname?  

318. Ane: (?) ((ininteligível. Ane tenta adivinhar o que é nickname)) 

319. P.:  aqui no Brasil é (.) olha só pessoal, pera aí, pera aí (?)  



320. Ane?: (?) ((Ane continua tentando adivinhar o que é nickname)) 

321. P.: (?) veja só, xeu vê se eu consigo controlar a boquinha dela ((Vine dá 

322.   gargalhada)) e::  

323. Ane: a minha não  

324. P.: e:: (.) aqui no Brasil é o seguinte: o nickname (.) pode ser uma coisa legal (.) ou  

325.  às vezes também, pode ser uma coisa muito chata (.) né! Às vezes (.) pode ser  

326.  uma coisa muito chata. Por exemplo: quando eu era (.) quando eu tinha a idade  

327.  de vocês (.) meu nickname era Zé Carioca 

328. Bil: irmã 

329. AA.: apelido! 

330. P.: Apelido, ISSO! Todos nós é assim (.) em algum momento da vida a gente tem  

331.  um apelido, né? 

332. Bil: (?) 

333. P.: quem tem a/ (.) quem tem apelido legal aqui? 

334. Alan: eu (.) eu não tenho  

335. AA.: (?)  

336 P.: hei, ei, ei, ei, ei, ei, oi (.) eu pedi o seu, não pedi que ´cê apontasse o de  

337.  ninguém. Às vezes tem pessoas (?) é de repente (?) é preciso saber respeitá-la,  

338.  ok! ok, feito isso vamos passar a página  

339. Bil:                                        [Maruim] maruim, maruim, pronto, Gil ((Bil    

340.  revela apelido de Gil)) 

341. P.: vamos passar (.) maruim (.) porque é (?) marinheiro? ((P e AA dão 

342.   gargalhada)) olhe! agora (.) vocês vão é responder com informações suas. 



343   Com suas informações  

344. Ame: um? 

345. P.: aqui na pagina quatorze 

346. Ane: mas num tem ainda esse de cima! (...) 

347. P.: de cima AS SUAS informações! (...) 

348. Bil: esse nickname a pessoa vai usar (?) da gente, né, Augusto? 

349. P.: ISTO! 

350. Bil: aí aqui n/esse daqui? 

351. P.: não, primeiro faça esse aqui (...) 

352. Vine: mas esse aí num é com esse menino, não? 

353. P.: gente, eu tô na pagina quatorze 

354. Bil?: QUATORZE! 

355. P.: então, aqui faça (.) as suas informações. a tem um retrato do menino, aí, tem?  

356.  Num tem problema nenhum, certo! (...) Ah, não, não, desculpem, tem uns::  

357.  relatos do moleque, é suas informações é no debaixo 

358. Ame: É do colega 

359. P.: do colega (.) é (?) é do colega. ó (.) tem um rapazinho aí (?) cês vão 

360.  pegar as informações dele (.) (?)  

 361. Nilo?: (?)  

 362. P.: vá lá! ta certo, gente. Olha só (.) tem as informações dele (?) transcrever daqui 

363.  pra qui (.) ok! As informações que estão aqui ces vão (.) ISSO! ´c vai usar aqui. 

364.  E algumas informações que estão aqui a gente já sabe. Depois, cada um vai 

365.  fazer entrevistar um colega aqui da sala e colocar as informações do colega nos 



366.  quadrinho aí embaixo (.) ok! combinado! (.) mãos a obra! (...) oh! Fal/ faltou 

367.  quem hoje gente? 

368. Ane: (?) 

369. Ame: ma (.) ma (.) aqui tinha vinte e quatro. 

370 P.: (?) na realidade, essa chamada é vinte e quatro (?) tem três que ainda não  

371.  compareceram 

372. Alan: é não é porque por Augusto (?) 

373. Ame: não (?) porque num pula, Augusto. Num pula (.) de número. (?) do cinco pula  

374.  pro oito! 

375. P.: a:: é tem razão. Tem esses erros de lá, verdade (.) são vinte e um mesmo.  

376. Bil: matriculados (?) de manhã 

377. P.: (?) 

378. Bil: tem aluno que estuda de manhã (?)  

379. P.: é (...) ao todo são vinte um mesmo 

380. Alan: tem dois aluno (...) 

381. P.: E aí? 

382. Alan: acabei (...) 

383. P.: ra/ rapaz falta só você ganhar uns quilinhos pra ficar igual ao Mano quando  

384.  você criar uns quilinhos você fica charmoso (.) BONITÃO (.) igual ao Mano  

385.  ((Professor faz referência a Mano)) (?) você já não presta (.) Vamo lá. Fizeram  

386.  pessoal, o segundo quadro? (...) senta, amor! 

387. Ane: (?) 

388. P.: aqui, ó! Aqui!  



389. Ane: (?) 

390. P.: NÃO! 

391. Alan: é a bobinha da roda  

392. P.: NÃO! 

393. Alan: é a bobinha da roda, deixe ela  

394. P.: lembre-se NÃO! É (.) você (.) é uma colega (.) igual (.) a todos (.) os outros  

395.  colegas (.) ((vozes)) certo? 

396. Alan?: Ela (?) 

397. P.: (?) você é igual a todos (.) aqui não tem nenhum que é mais nem que é menos  

398.  (.) certo minha, querida! “we have a big problem with this girl because (.) um   

399.  (.) um (.) how do you say (.) eh (.) she has a behavior I´m a first and all, ok (.)  

400.  I´m (.) I have a (.) hum (.) necessity to show the (.) I´m HERE (...) (?)  

401.  controlling step by step controlling (…) ((Professor colaborador faz 

402.   comentários sobre Ane para (PQ) - professor pesquisador)) (?) muito bom! 

403.  Parabéns! (?) quando você (.) você vi duas pessoas conversando em inglês (.)  

404.  fique ouvindo mesmo, tá (?) ((agora Prof. se dirige à Ana que ouvi atentamente  

405.  professor colaborador falar em inglês)) se você (?) fique ouvindo, mesmo que  

406.  você não ENTENDA  nada, mas fique ouvindo (.) É aquilo que eu disse a  

407.  vocês, gente. Eu tava  conversando aqui com o professor Teo ((fazendo  

408.  referência a PQ)) e ela ((fazendo referência à Ane)) tava observando (.) e  eu tô  

409.  dizendo a ela, mesmo que ela não entenda nada é importante. ´cê tem um DVD  

410.  em casa? (?) algum desenho animado fantástico, antes de (.) de ver o DVD para  

411.  se divertir, assista o DVD, bote o áudio em inglês e bote a legenda em inglês (.)  



412.  e assista todinho (.) mesmo que você não entenda NADA, mas assista assim  

413.  mesmo, depois quando você terminar, aí você bota em português, mas primeiro  

414.  assista ele em  inglês (.) até o fim (.) Sabe porque isso, Mano! ((P fala para A))  

415.  (.) pessoal! Sabe porque isso! Porque você tá ouvindo e você ta lendo (.) e essa  

416.  sua (.)  mesmo que você não entenda nada. Essa (?) na cabeça da gente. E  

417.  daqui a pouco (?) nem perceber as coisas tão fazendo sentido, (?) as coisas (?)  

418.  afunila em sua cabeça, você consegue entender o que ta dizendo (.) né  

419.  semestresse. AI MEU DEUS DO CÉU EU TENHO UMA PROVA AMANHÃ  

420.  PELA AMOR DE DEUS EU TENHO QUE SABER! ((toque da sirene da  

421.  escola, P bate mão  na outra)) amanhã a gente se encontra pessoas! 

422. Bil: (?) amanhã? 

423. P.: (?) NÃO! ((seqüência de vozes ininteligíveis)) 

424. Ane: (?) ALELUIA! 

425. Bil: AXXX! (.) ((A2 chama P)) 

426. P.: (?) alguém esqueceu um material aqui! ((seqüência de vozes ininteligíveis)) 

427. Bil: precisamos (?) ((seqüência de vozes ininteligíveis))  

428. P.: tchau gente!  

429. AA.: tchau 

430. P.: Até amanhã se Deus quiser! Tchau gente! 

431. Alan?: Tchau! 

  

(Fim de aula) 

 



Transcrição da aula de inglês do dia 08/04/2008 – (6º Ano-Fundamental II) 

(27:24 min) 

 

01. Ame?: (?) a gente num sabe cantar quase nada em inglês, professor ((simultaneidade 

02.  de vozes, segmentos ininteligíveis)) 

03. P.:  imagine se você falasse em inglês  

04. Bil?:              [yes] 

05. P.: imagine se você gostasse de falar como é que seria! 

06. Bil: eu queria falar só em inglês! 

07. Ane?: a pior ainda 

08. Alan: deixe eu tentar, deixe eu tentar!  

09. Bil: Augusto, Augusto ((Bil chama Professor)) eu queria falar só em inglês 

10. Ane: (?) deixe eu falar deixe eu falar eu entendi ((simultaneidade de vozes, vozes  

11.  ininteligíveis)) tampe tampe os ouvidos dele vocês também tem que entender, 

12.  one, two, three, four, (?) (.) ei professor porque você num cantar aquela   

13.  musicasinha, one, two, three (?) ((simultaneidade de vozes, segmentos   

14.  ininteligíveis)) 

15. P.: vamos lá pessoal! (.) Olha só (.) vocês acham que vocês conseguem contar uma 

16.  estorinha (.) em inglês?  

17. Alan:? claro que não!    

18. AA.: (?) ((segmentos ininteligíveis)) 

19. P.: pera aí (.) pera aí (.) GENTE! MEU FILHO! Olha só  

20. Ane: consigo! 



21. P.: (?) ver isso (.) se todo mundo falar ao mesmo tempo (...) se todo mundo falar 

22.  ao mesmo tempo, ninguém consegui se entender Bil! ((Prof. pergunta a Bil o 

23.  que ele quer))  

24. Bil: você num acha que funciona não? 

25. P.: (?) vamos fazer uma coisa (.) eu vou dar algumas palavras (?) e a gente vai e:: 

26.  cada um vai criar uma estória do seu jeito. Com as palavras (.) usando as   

27.  palavras que (?) 

28. Ame?: (?) 

29. P.: ok? não precisa ser uma estória grande, não (.) uma estória pequenininha.  

30. Bil?: (?)  

31. P.: (?) eu vou colocar algumas palavras (.) certo! 

32. Bil: é para entregar o caderno, Augusto?  

33. Ame: (?) é para escrever no (?) ?  

34. P.: agora gente silêncio. Olhe (.) eu colocar algumas palavras e cada um vai   

35.  escrevê-la usando as formas que vocês já conhecem ((voz))   

36. Ame: todas as palavras  

37. Bil:           [Augusto] ((Bil chama Professor)) 

38. Ame: que você escreveu? 

39. P.:  NÃO! (...) se você pegar as palavras que você já conhece (.) que você já viu  

40. Bil:                   [certo] 

41. P.: que a gente já (.) já estudou no livro que vocês estudaram lá lá no ensino   

42.  fundamental I (?) estorinha certo! (.) ou uma piada o que vocês quiserem   

43.  contar, certo! As palavras (.) agora a estorinha dev/ deve ter  

44. Vine?: começo 



45. P.: as palavras ((Prof. escreve na lousa)) 

46. Bil?: começo 

47. P.: psiu! (...) e não traduzam (.) certo! (...) 

48. A?: pera aí (...)  

49. Alan: (?) 

50. P.: psiu! 

51. A?: (?) (…) ((pausa longa)) 

52. P.: pronto! dog, flower, house, ghost, mother, father, brother (.) ok!  

53. Bil?: (?) é (?) ? 

54. P.: NÃO! NÃO! você usa do jeito que você  quiser 

55. Bil?: Augusto, ((Bil falando para Prof.)) eu não conheço (.) aquela palavra ghost (...) 

56. P.: ghost? U::! ((Professor imita voz de fantasma, vozes ininteligíveis))  

57. Bil: a::  

58. P.: U::!  

59. Alan: ghost   

60. Vine?: Eu não conheço aquela palavra não! 

61. P.: flower  

62. Bil?:  (?) flower,  

63. P.: flower  

64. Bil: (?)  

65. P.: (?) que bonitinho 

66. A?: ghost? 

67. P.: ghost u::  



68. A?: (?) 

69. Alan?: não agora não 

70. P.: u:: 

71. Bil?: (?) ((pergunta ininteligível))  

72. P.: NÃO TRADUZA! ((simultaneidade de vozes, aluno imitando voz de   

73.  fantasma)) pera aí não traduza (?)  

74. Alan: hum? 

75. P.: vamo lá pessoal! produzindo! go on! (.) uma boa dica é o seguinte: você   

76.  escreve primeiro em português 

77. Bil?: depois pra estrangeiro 

78. P.: depois ce passa pra o inglês, tá certo! 

79. Bil?: cadê o dicionário? ((risos)) 

80. P.: que dicionário? o dicionário ta aqui, ó! ((P aponta para a cabeça)) lembra o que 

81.  eu disse a vocês que o dicionário e a coisa mais 

82. Ame?: um vicio? 

83. P.: mais nojenta (.) mais viciante que existe na vida (.) dicionário é para ser usado 

84.  no último, no ultimo, no ultimo, no ultimo, no ultimo no ultimo dos casos (.) 

85.  quando nada mais deu certo (.) ai você vai para o dicionário ((voz    

86.  ininteligível))  mas tem tanta coisa (.) que a gente pode fazer (.) sem o   

87.  dicionário (.) certo! Então assim (.) vamos fazer o seguinte: juntem em grupo 

88.  de dois (.) escreve a estória (.) bem rapidinho. ((muito barulho, ruídos de   

89.  cadeira no chão, muitas vozes, alunos se “organizam”))  

90. Alan:  quem ta faltando aí! 

91. P.:  junte (.) junte com alguém (?) Nilo, Nilo ((Prof. fala para Nilo)) ó gente! psiu!  



92.  Atenção! ó, a partir de agora (.) produzir (.) ces vão criar uma estorinha usando 

93.  essas palavras, certo! do jeito que vocês (.) silêncio! uma estória romântica (.) 

94.  uma estória de terror (.) uma estória de um cachorro que mordeu a canela de 

95.  Mano  

96. Mano: mordeu a minha não! ((muitas vozes))  

97. P.: pera aí (?) pera aí gente (.) meu filho  

98. Ane?: mordeu quem? 

99. P.: ó ele ta perguntando se pode usar outras palavras (.) claro! Isso aqui é SÓ  

100.  algumas ...  

101. Ame: ó Augusto ((Ame chama professor))  

102. P.: mas você vai usar as palavras que ´cê quiser  

103. Ame: tem que juntar todos? 

104. P.: NÃO!  

105. A?: é bota aqui 

106. P.: NÃO! Só as que você puder usar (.) certo! Agora gente produzindo, vamo lá 

107.  ((barulho de pé de mesas)) (?) ghost u:: a gente diz que ghost é aquele aquela 

108.  coisa de alguém que já morreu u:: puxa no pé da gente de  madrugada (?) como 

109.  é que a gente fala? Como é que fala em inglês? 

110. Nilo: ghost! 

111. P.: GHOST! ISTO! (?) vocês pra próxima segunda feira eu gostaria que (.) se  

112.  fosse possível (.) cada um trouxesse e:: uma foto (.) da sua família, do pai, da 

113.  mãe, dos irmãos, uma foto de cada um certo!  

114. Ame:? uma foto (?) junto? 

115. P.: pode ser todo mundo junto, sem problema, mas (.) vocês  

116. Bil?: Pode ser (?) ? 



117. P.: vocês vão levar essas fotos de volta, certo? 

118. Bil?: Pode ser (?) ? 

119. P.:  pode ser vocês (.) mas assim que apareça seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua 

120.  tia, sua avó, papagaio, periquito, cachorro ((risos, muitas vozes, simultaneidade 

121.  de vozes)) como que se escreve (?) em inglês? Começa com W 

122. Bil?:  W 

123. P.: e ai (?) ? 

124. Alan?:  W (.) What 

125. Ane: wait? 

126. Bil: what 

127. Alan: é cooler 

128. Ane: wait? 

129. Alan: cooler 

130. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis)) 

131. Alan: olhe aqui 

132. P.: o que? (?) (...) o seguinte (?) vocês (?) o cachorro ou um cachorro? 

133. Bil?: o cachorro 

134. P.: o cachorro 

135. Ame?:  o cachorro? 

136. Bil.: tem um cachorro 

137. Ame:  mas, mas assim tem ((vozes ininteligíveis)) tem um cachorro 

138. Bil: professor! professor! 

139. P.: tem o cachorro 

140. AA.: tem um/o cachorro 



141. P.: então tem um ou não tem um cachorro?  

142. Bil: professor! 

143. P.: pera aí. Quem é que tem? se alguém tem (.) tem uma quantidade.  Então se tem 

144.  um cachorro. Então (.) ((vozes ininteligíveis)) the (?) the 

145. A?: A, O 

146. P.: o, a, o, os 

147. A?: as 

148. P.: the ((ininteligíveis)) oi, oi meninas! Ninah! ((Prof. chama atenção de   

149.  aluna)) Olha só e:: vocês lembram que ontem a gente falou (.) o nome 

150. AA.: sobrenome 

151. P.: sobrenome no meio né (?) tem aqui algumas palavras (?) dessas palavras que 

152.  coloquei para vocês escreverem a estória (...) tem algumas palavras que tem 

153.  alguma coisa a ver com a nossa família, num tem? quais são?  

154. Ame:  mother, father, brother 

155. Ane:  father e brother 

156. P.: MOTHER,  

157. AA.: FATHER 

158. P.: [FATHER]  

159. AA.: BROTHER 

160. P.: [BROTHER!] 

161. Alan: ah e o cachorrinho? 

162. Ame: e o cachorro? ((risos)) 

163. Alan: o cachorro também  

164.     Bil?:   o cachorro 



165. Alan: o cachorro e a casa 

166. A?: (?) 

167. Bil?: o cachorro e a casa 

168. P.: (?) não tem a ver com (?) 

169. Alan?: tem (?) não ((vozes ininteligíveis)) 

170 P.: a casa tem a ver com a família? 

171 AA.: tem ((vozes ininteligíveis)) 

172 Alan: a família mora a onde? 

173. P.: certo! bem lembrado! A família mora onde? 

174. Alan: no piató 

175. A?: debaixo da (?) 

176. Ane: no piató ((gargalhadas)) no piató 

177. P.: flores tem a ver com a família? 

178. AA.:  tem  

179. AA.: não 

180. AA.: não, tem ((muito barulho, vozes simultâneas)) 

181. P.: (?) psiu! parou! parou! parou! parou! 

182. Bil?: Augusto! ((Bil chama Professor))  

183. P.: parou! certo! olha só (.) se eu tenho mãe, pai e irmão (.) tem mais gente na  

184.  minha família, tem não? 

185. AA.: tem 

186 Alan?: primo, tio, avó 



187. P.: calma um de cada vez. que é (.) filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas não é 

188.  meu irmão? 

189. Alan?: Deus 

190. Ane?: Sister 

191. Alan?: Deus 

192. Ame: irmão (.) é 

193. Ane: irmã 

194. A?: sister 

195. A?: sister 

196. P.: que é irmã da minha mãe? 

197. AA.: tia, tia 

198. Ane: ai é professor 

199. P.: como é que digo (.) em inglês? 

200. Ane: tia 

201. P.: em INGLÊS? 

202. Alan: teacher 

203. Ane: não teacher é professor! 

204. Bil?: excuse me 

205. P.: aunt 

206. AA.: aunt 

207. P.: AUNT!  

208. AA.: aunt 

209. P.: Assim, ó 



210. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis)  

211. P.: que é irmão do meu pai? 

212. AA.: é tio 

213. P.: é em inglês (.) sempre é em inglês 

214. A?: tio  

215. A?: uncle 

216. P.: UNCLE 

217. AA.: [UNCLE] 

218. P.: UNCLE 

219. Alan:  tio em inglês é?  

220. Ame: quem é a mãe da minha mãe?  

221. P.: é filho da minha tia? 

222. AA.: primo 

223. P.: em inglês?  

224. Alan: primo 

225. Ane: (?) PRIMO! ((Ane responde gritando)) 

226. P.: cousin! ((vozes ininteligíveis)) (?) 

227. Bil?: cousin 

228. Ame: cousin 

229. Bil?: cousin 

230. P.: oi oi (.) tem mais gente na família? 

231. AA.: tem avô, avó 

232. P.: é a mãe de minha mãe? 



233. Ane: grandmother 

234. Bil?:  Grandmother a própria mãe (.) é mãe de minha mãe? ((ininteligíveis)) 

235. A?: É avó 

236. Bil: Augusto, (?) ? ((Bil faz pergunta a Professor)) 

237. P.: é o pai do meu pai? ((muitas vozes)) 

238. Bil: Augusto! ((Bil chama atenção do Professor)) 

239. Ame: ai Bil ((Ame reclama com Bil))  

240. Bil: Augusto, (?) ? ((Bil faz pergunta novamente)) 

241. P.: eu já ouvi meu (?) seis vezes   

242. A?: e o bisavô? 

243. P.: e não to conseguindo (?) o que 

244. Ame?: o bisavô é (?) ? 

245. P.: aí você vai e acrescenta mais letras na frente  

246. AA.: grand grandfather 

247. P.: grandfather! O que mais ta faltando gente? ((simultaneidade de vozes, alunos 

248.  conversam muito)) 

249. Ane?: tio, tio! 

250. AA.: (?) ((muitas vozes)) 

251. Ane?: tio 

252. Alan: o avô 

253. P.: pera aí, pera aí 

254. Ane: tio 

255. P.: pera aí 



256. Bil?: (?) 

257. P.: pera aí, gente (.) pera aí (.) calma se a gente falar 

258. A?:                [/aunt/] 

259. P.: todo mundo ao mesmo tempo 

260. Bil: (?) 

261. P.: e gritando a gente não vai chegar a lugar nenhum (.) certo? É para falar um de 

262.  cada vez (...) ok! (.) oh! (.) boa estratégia quem quiser falar só levante o braço 

263.  (.) que eu eu chamo ok! 

264. Ane: Sim mas só que eu não sei em inglês! 

265. P.: certo! 

266. Alan: baby! 

267. P.: BABY! (...) 

268. Alan:  baby, baby, by:: ((Alan parece cantar, vozes ininteligíveis))  

269. P.: Nilo ((Professor chama atenção de Nilo))  

270. Nilo: como é que se escreve sogra 

271. P.:    [pera aí], psiu!  

272. Nilo: em inglês? 

273. P.: pera aí psiu!  

274. Ame: sogra? ((Ame dá gargalhada))  

275. P.: psiu! pera ai psiu! Vine! ((Professor chama atenção de Vine)),   

276. Nilo:  como é que se escreve sogra em inglês? ((aluno(a) dá gargalhada)) 

277. P.: sogra! tem sogra na família? 

278. AA.: tem 

279. Nilo: infelizmente 



280. Alan: infelizmente! 

281. P.: infelizmente (.) ((gargalhadas)) Infelizmente porquê, Nilo? ´cê já  

282.  tem sogra? 

283. Nilo: não! 

284. Alan: mas é ruim, professor ((final de áudio 1A)) 

285. P.: (?) in law ((início de áudio 1B)) 

286. Ame: mãe e filho né, isso? 

287. P.: é. e:: sogro é a mesma coisa father in law (.) cunhado brother in law (.)   

288.  cunhada sister in law (.) ok! É:: pera ai um minutinho só (.) 

289. Bil: esse 

290. P.: um minutinho so, Bil ((Professor pede para Bil esperar)) pera ai (?) oi? 

291. A?: já tá (?) 

292 P.: já está  

293. A?: é tem avô e tem avó (?) em inglês 

294. P.: certo! deixe eu colocar uma coisa pra vocês (?) (.) aqui no Brasil a gente (?) 

295.  ((aluno(a) dá gargalhada)) 

296. Bil?: mas eu sei  

297. P.:            [é::]  

298. Bil?: (?) pra traduzir 

299. P.: é:: aqui no Brasil não é que não exista, mas assim, na cultura americana,   

300.  inglesa né não há muito essa coisa tio, avô, tio de segundo grau primo de   

301.  terceiro (?) parente detrás dos montes ((aluno dá gargalhada)) (?) bom o é  

302.  que acontece? (?) o que acontece? (?) o que acontece (.) na realidade eles 

  



303.  consideram famílias (.) família ate primo (.) certo? até primo é família depois 

304.  disso são (...) a gente não, porque a gente tem (.) é::  primo do primo, do primo, 

305.  do primo, do primo  

306. A?:   [(?)] 

307. P.: né? 

308. Alan:  tatara, tatara, do tatara 

309. P.: é  

310. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis)) 

311. P.: agora existe (.) peraí um minutinho só gente um de cada vez se não todo  

312.  mundo se confunde pelo amor de Deus. Bil! ((Professor pede para Bil falar)) 

313. Bil: tem sogra que bota cueca na (.) tem sogra que coloca pimenta na cueca do  

314.  genro ((risos)) 

315. P.: como é que é? (?) essa estória? 

316. Bil: eu conto (.) foi minha mãe que disse ((risos)) 

317. P.: Psui! ((Prof. pede silêncio)) 

318. Bil: que a mãe dela botou na cueca de ((gargalhadas, Professor pedi silêncio)) a 

319.  mulher (?) cueca do marido pra (.) pra mãe lavar (.) ai a sogra lavou (.) pegou 

320.  botou  pimenta ((professor pede silêncio, aluno(a) tosse)) 

321. P.: pra quê? 

322. Bil: (?) não sei 

323. Ame?: É porque ele era muito preguiçoso, num queria nem lavar as cuecas  

324. Bil: ai a filha da mulher foi pegar ((gargalhadas)) (?) vestir a cueca ((Professor ri, 

325.  vozes ininteligíveis)) botou o ventilador ((vozes ininteligíveis)) botou o   

326.  ventilador (?) ((aluno(a) dá gargalhadas)) 



327. P.: vem cá! ainda tem mais alguma coisa? mais alguma pessoa (?) ((vozes,  

328.  muitas vozes)) 

329. AA.: tem 

330. Bil?: (?) padrinho, madrinha 

331. P.: pera aí gente vocês gritam DEMAIS (.) fale um de cada vez 

332. Ane?: sim! 

333. P.:  quem quem vai ser (?) educada, quem vai ser gente educada gente com   

334.  vergonha na cara (?) ((aluno tosse, sequência ininteligíveis)) e ai ó?  

335. Alan: (?) namorar tudo (?) 

336. P.: NAMORADA, CLARO! 

337. AA.: (?) ((alunos falam simultaneamente))  

338. P.: já começou a (?) as meninas de novo 

339. Alan:? E namorado (?) com boyfriend? 

340. P.: aí namorado boyfriend ((muitas vozes, ininteligíveis)) mas aí olha só (.) você 

341.  em relação ao seu pai é o que? 

342. Bil?: filho 

343. Ame?: filho 

344. Alan?: filho 

345. P.:  como é que eu digo filho em inglês? 

346. Bil?:  Aí eu tava me lembrando em dizer isso, mas (?)  

347. Ame:  eu vou anotar aqui, ne? 

348. Bil?: son, né? 

349. Ame: e filha? 



350. P.: son  

351. A?: son 

352. A?: son 

353. P.: E FILHA?  

354. Ane?: son 

355. P.: Como é que eu digo  

356. Bil?:   [son] 

357. P.: filha em inglês? 

358. Alan?: son 

359. Bil?: son 

360. P.: NÃO!  

361. Bil?: brother ((vozes, ininteligíveis)) 

362. Ame?:  Marido! 

363. P.:  pera aí calma! (?) um de cada vez. Ei minha filha (?) por favor 

364. Bil: como é que é (?) professor?  

365. P.:  pera aí psiu! calma! um de cada vez ((gritos, assobios))  

366. Vine: aí, MENINA! 

367. P.: MATE O BICHO! ((grito, gargalhadas)) (?) ola só (.) aqui ó son, filho (.) esse 

368.  palavrão todinho grandão aqui (.) é bem facinho de pro/ pronunciar (.) daughter  

369. Bil: o quê? 

370. P.: daughter 

371. AA.: daughter, daughter, daughter, daughter, daughter, daughter,  

372. P.:  daughter, daughter 



373. AA.: daughter, daughter, daughter, daughter, daughter, daughter,  

374. P.: (?) se continuarem assim 

375. Ame?:          [vou] escrever 

376. P.:  vocês vão levar pra casa (?) 

377. Vine?: amanhã tem aula?  

378. P.: não! não! (?) 

379. Bil?:  Amanhã num tem aula não? 

380. P.: ó ai ó, tão conversando, brincando (?) (.) ´cês querem quebrar pedra? 

381. Bil?: ((aluno(a) dá gargalhada)) quebrar 

382. P.: então (?) da aula 

383. Vine?:  Augusto, como é sobrinho? 

384. Bil?:  nephew 

385. P.: NEPHEW (.) BOM (.) ó 

386. Bil?:  sobrinho (?) 

387. Ame: nephew é sobrinho? 

388. Bil?:  sobrinho? sobrinho?  

389. P.: grandson (.) 

390. Bil: grandson 

391. P.: GRANDSON ((quase cantando)) 

392. Vine?: filho? 

393. Bil: aunt, aunt 

394. P.: filho com avô (.) neto.  

395. Bil:  bastardo, né?  



396. P.: filha com (.) avô (.) neta 

397. Vine: (?) fica muito grande agora 

398. Alan: (?) 

399. P.: tem outra (?) fica por aqui 

400. Ane: primo 

401. Bil: sobrinho? 

402. P.: sobrinho. Como é que eu digo? 

403. Bil: sobrinho é (.) tia e filho(a) 

404. P.: NÃO! 

405. Bil?: (?) é 

406. P.: nephew 

407. AA.: nephew? 

408. Bil?: nephew? 

409. P.: e sobrinha (.) 

410. A?:      [(?)] 

411. P.: niece  

412. Alan: (?) morder a língua ((aluno(a) gargalhada)) 

413. AA.:  (?) ((vozes ininteligíveis)) 

414. Bil?: Ô, ô  

415 P.: niece 

416. Bil?: niece, niece 

417. P.: bom um minutinho só tarefa pra vocês (.) trazerem segunda feira 

418. Ame?: não apague não (?) ((vozes)) 



419. P.: Nilo, Nilo! (Professor chama atenção de Nilo) 

420. Nilo?: (?) 

421. P.: olha só. tarefa pra vocês fazerem (.) trazerem segunda feira pra gente expor 

422.  aqui na sala. E ó (.) vale nota (...) vocês vão pegar a cartolina e vão colar   

423.  figuras (.) figuras 

424. Ame?: que representem a (?) 

425. P.: que representem a sua família (.) e vai colocar  

426. AA.: (?) ((muitas vozes ininteligíveis)) 

427. P.: ok (.) pera aí (.) vamo lá (.) preste atenção! pra segunda feira (.) você vai (.) tai 

428.  ó vai pegar uma folha de cartolina ou papel madeira, preste atenção (.) certo! 

429.  vai pegar figuras que representem a família, ´cê vai colocar as palavras (.) certo 

430.  em cada um deles e vai escrever o nome da pessoa. Por exemplo, se meu avo é 

431.  Joaquim (.) ((Bil dá gargalhada)) eu vou escrever grandfather Joaquim (.) ok! 

432. Vine: aí cola a figura que representa 

433. P.: e coloca a figura que representa  

434. Ane:  É pra quando (?) ? 

435. Bil:  Augusto! ((Bil chama Professor)) 

436. P.: pra segunda feira (...) oi 

437. Ame: é uma figura, né? do seu avô? 

438. P.: uma figura (.) num precisa ser do seu avô uma figura de um velhinho lá de  

439.  bengala ((Professor imita velho, alunos dão gargalhadas)) tá certo! 

440. A?: né só do seu avo não? 

441. P.:  pessoal vamos dá uma paradinha porque Luiza Maria vai fazer a entrega do 

442.  material do segundo bimestre ((alunos conversam muito)) 

443. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis)) 



444. Vine:  Aí vem do terceiro e do quarto? 

445. P.: (?) terceiro e quarto 

446. AA.:  (?) ((alunos conversam muito)) 

447. PQ.: o que foi que ela disse? 

448. P.:  esse é um acordo que a gente estabeleceu no início do ano e eu procuro manter 

449.  (.) segunda feira falar só em inglês dentro da medida do possível (.) e na terça é 

450.  mais livre ai vai vai mistura mais 

451. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis))  

452. P.: foi um acordo proposto por eles (.) e assim e eu eu cumpro 

453. AA.: (?) ((vozes ininteligíveis))  

454. P.: my fat friend 

455. Bil?: Augusto, (?) nosso acordo (?) professor de inglês, Augusto 

456. P.: you are so strong 

457. Bil?: Augusto, 

458. P.: and beautiful! 

459. Bil?: (?) inglês?  

 

(Fim de aula) 

 

 

 

 

 

 



Transcrição da aula de inglês do dia 29/04/2008 – (6º Ano-Fundamental II) 

(43:41min) 

    

01. A?: (?) sete e quatro 

02. P.: (?)  

03. A?: (?) 

04. P.: ISTO! Aí deixe eu perguntar aqui (.) é:: Nilo, (...) se você  tivesse que optar  

05.  por uma dessas viagens aqui você faria qual?  

06. Nilo: voz de Iguaçu 

07. P.: e porquê? 

08. Nilo: (?) 

09. Ame?: eu também gostaria de ir pra voz de Iguaçu. 

10. P.: quem mais optaria por voz do Iguaçu? 

11. A?: eu gostaria do rio de janeiro 

12. Alan: Ane Carla ((Bil cita preferência de Ane)) 

13. P.: seria Rio de Janeiro   

14. Alan: Ane Carla que é mais barato 

15. Ane: porque é mais barato (?) ((risos)) 

16. Alan: (?) Rio de Janeiro 

17. P.: vamos descobrir aqui uma palavra nova pra nosso vocabulário e pra adjetivar 

18.  Ane Carla  

19. Ane:  barato?    

20. Alan: amarada! 



21. P.: a palavra é stingiest  

22. A?: é traduza  

23. P.: stingiest 

24. A?: traduza pro português 

25. A?: pão duro  

26. A?: amarrada, mão de vaca 

27. P.: amarrada (.) mão de vaca (.) pão duro ((alunos & prof. dão gargalhadas))   

28.  brincadeira tá, Ninha (.) eu to brincando com você tá (?) oi, oi, vamo lá   

29.  ((Professor chama Ane pelo apelido))    

30. Ane: brincadeira não (?) acostumada a ouvir isso ((alunos dão gargalhada)) 

31. Alan?: (?) 

32. P.: va:: 

33. Bil?: [(?)] 

34. Alan?: [(?)]   

35. Bil: boi passado ((Bil fala gritando)) 

36. P.: pera aí pera aí deixe deixe eu ouvir Bil, por favor  ((prof. quer ouvir Bil)) 

37. Bil: boi passado e amigo da onça viraram pão duro 

38. P.: unk! 

39. Ane: (?) fazer assim(?) chata (?) que eu gostei muito (?) 

40. P.: a:: 

41. A?: não já ouvi falar em (?) não   

42. P.: considerando (.) hein pessoal (.) considerando o preço desses dois pacotes qual 

43.  o que vocês acham que tem mais vantagens? 



44. Ame: Rio de Janeiro  

45. AA.: Rio de Janeiro 

46. A?: coloquei Rio de Janeiro 

47. Ane: Rio de Janeiro 

48. Nilo: também 

49. A?: Rio de Janeiro 

50. P.: olá só 

51. AA.: (?) ((ininteligível)) 

52. P.: (?) Brasil seria mais mais vagaroso porque você vai fazer um TOUR pelo  

53.  Brasil, né? 

54. A?: metro pelo Brasil? 

55. Ane: mas (?) 

56. P.: aí (...) NÃO! Nem tente (?) mas amanha eu dou um jeito (?) deixar aí   

57. Bil: (?) 

58. P.: é:: olá só, hein? 

59. A?: ele é professor de que? 

60. P.: matemática.  

61. A?: (?) 

62. P.: Olá se você ganhou como essa ((ou começa aí)) aí você quer sugerir uma  

63.  viagem pra gente discutir pra ser incluída nesse folder, qual seria essa viagem?  

64. Nilo: Natal 

65. Ane: Natal 

66. P.: quanto? custaria quanto? 



67. Ane: [natal]    [porque tem uma] paisagem maravilhosa lindos hotéis para ficar 

68. Alan: (?) pra natal 

69. Bil: preço único custaria todas? 

70. P.: quanto custaria? 

71. Bil: Augusto, você tá em que questão? ((Bil pergunta a professor)) 

72. Ane: e também (?) 

73. P.: not please (?)  

74. Ane: (?) lá em natal (?) num é não, ela bem (?) no bairro da minha prima, Paula é 

75.  bom que só tão calmo tão (?) ((alunos conversam ao mesmo tempo)) 

76. P.: Psiu! ok?   

77. Ane: quando (?) 

78. P.: beleza pessoal, vamo em frente (.) turn page 

79. A?: (?) 

80. P.: what you can see in (?) page? What you can see? 

81. Nilo: complete as frases com as palavras do box  

82. P.: what you can see on this é:: in this page? on this page (.) what you can see?  

83.  ((barulho de pé de cadeira arrastando)) FAMILY 

84. Bil: (?) 

85. P.: YES (.) family tree (.) nós já falamos sobre isso aqui, num já? 

86. A?: unhum 

87. Bil: já fizemos até um trabalho  

88. P.: fizemos até um trabalho disso aqui então tá todo mundo com as informações  

89. Ane:              [(?)]  



90. P.: CALMA! tá todo mundo com as informações deles na cabeça, né?  

91. Bil?:  Marrom ((Bil talvez quer dizer mais ou menos: marromeno)) 

92. P.: aí me responda uma coisa:  

93. Alan: o quê? 

94. P.: o quer que Marcos é de Jussara? 

95. Ane: cadê aonde Marcos tá? 

96. P.: resposta em inglês  

97. Ane: cadê Marcos? 

98. Bil: (?) inglês  

99. Alan: brother 

100. A?: de quem? 

101. Bil?:  Não! 

102. P.: Marcos é::  

103. A?: é neto 

104. P.: avó materna de:: Jussara? 

105. Bil: é neto 

106. Ane: (?) 

107. Bil: é neto 

108. A?: tá todo mundo procurando a avó de (?) 

109. Bil: é a vovó 

110. Ane: é marcos 

111. Nilo: aí é vovó, tava procurando em inglês   

112. P.: (?) 



113. Ane: ahm! 

114. Nilo: depois foi que ela me disse 

115. P.: calma (?) psiu! 

116. Ane: marcos é  

117. P.: pera aí Ane, psiu! ((prof. pede para Ane esperar)) calma a gente sabe que você 

118.  é realmente muito inteligente. 

119 Ane: num é não ((Ane fala baixo)) 

120. P.: você num precisa ficar gritando pro mundo inteiro o tempo inteiro, certo? as 

121.  pessoas reconhecem que você é inteligente, ok? (...) ((silêncio)) a:: quem é  

122.  Paulo em relação à Alice?  

123. Alan: Alice ((fala arrastada)) 

124. Bil: irmão 

125. Ame: primo 

126. Alan: irmão 

127. A?: primo 

128. Bil: primo 

129. P.: como é que se diz isso em inglês? 

130. Ame: (?) 

131. P.: cousin. O que que Rodolfo é de Jorge?  

132. A?: cadê? cadê Rodolfo? onde é que tá Rodolfo?  

133. P.: o que Rodolfo 

134. Bil:            [neto] 

135. P.: é de jorge?  

136. Bil: neto, neto 



137. A?: neto 

138. Nilo: não, avô 

139. Ane: (?) 

140. Bil: é o que? 

141. Ame: (?) é parent? 

142. Alan?: pai 

143. Bil: PAI? 

144. Alan: vovô 

145. Ame: sogro 

146. Bil?: O quê? 

147. P.: como é que se diz sogro em inglês? (...) 

148. A?: (?) 

149. P.: father in law 

150. A?: father in law 

151. P.: father in law 

152. Ame?: É como? 

153. P.: hein? Olá só (.) Juçara é a mãe de Silvia (.) certo? 

154. Ame: mas assim (.) Juçara é a mãe de silvia 

155. P.: ahã 

156. Ame: [e] Rodolfo é o filho (?) 

157. P.: eu tô criando aqui a situação, sou eu que tô criando 

158. Ame: não mas eu sei 

159. P.: pelo o que eu entendo que tá colocado no livro 



160. Ame: mas é 

161. P.: George é:: marido de Silvia  

162. Ame: ahã 

163. P.: né isso? 

164. A?: é:: 

165. P.: se olha, se Rodolfo e Juçara são os pais de Silvia e observem que Jorge está  

166.  ligado apenas a Silvia, né isso? 

167. A?: é 

168. P.: então ele é casado com Silvia que é (.) que são os pais de Clara e Clarisse então 

169.  ele é father (.) Rodolfo é father in law de Jorge 

170. Ame:                [NÃO mas eu digo] (?) Rodolfo mais Juçara teve quatro 

171.  filhos 

172. P.: HUM? 

173. Ame: teve quatro filhos? 

174. Ane: não  

175. P.: não  

176. Ame: mas não  

177. P.: duas filhas 

178. Ane: dois 

179. Ame: duas filhas 

180. P.: duas filhas (.) Regina e Silvia  

181. Ame: aí Regina casou com Arnaldo  

182. P.:     [Regina casou com Arnaldo] e Silvia casou com Jorge 

183. Alan?: ARNALDO 



184. Ane: quem tiver (?) 

185. Ame:                  [(?)] Juçara ia ser (.) ia ser mãe de Silvia e Jorge (?) você diz assim 

186. P.:                                        [não Regina é 

187.  irmã de Silvia]  

188. Ame: mãe de Silvia e Jorge e Rodolfo de re/ de Regina  

189. P.: não (?) não Juçara é mãe de Silvia que é casada com Jorge (.) agora com essas 

190.  informações dessa aula respondam ai é esse quadrinho que tem aí embaixo, ok? 

191.  mãos a obra! pode copiar as informações um com o outro, certo? (...) (?) you 

192.  can change information, right? ((alunos respondem e conversando baixinho)) 

193. Alan: (?) 

194. P.: change information (…)  (?) 

195. Alan: (?) ((Alan repete palavra dita por professor)) 

196. Ame: Augusto, ((Ame fala para professor)) (?) pra entregar hoje, num é? 

197. P.: não! NOTA QUEM ENTREGA É A SECRETARIA  

198. Ane: (?) já fez as notas?  

199. P.: já e eu entreguei a secretaria 

200. Alan: é pra botar em inglês, é? 

201. P.: ahã, of course (...) (?) você vai com a data de vocês antes (?) do quadrinho  

202.  amarelo 

203. Ame?: Ahã 

204. P.:  quer que tem aí nesse quadrinho amar/ amarelo?  

205. Ame: As palavras que é pra usar aqui embaixo  

206. P.: EXATAMENTE! 

207. Ame: na atividade 



208. A?: e esse é pra (?) 

209. P.: lascadamente certo ((A ri)) 

210. Nilo:? (?) 

211. P.: então mãos a obra! (...) ((alunos respondem atividade e conversam baixinho)) 

212. Ame: Augusto, é:: sister é irmã, né? ((Ame pergunta a professor)) 

213. P.: YES! 

214. Ame?: irmã? sister é irmã? ((aluno(a) pergunta baixinho a colega))  

215. A? ahã (...) 

216. P.: how do you say mãe em inglês? 

217. Nilo?: mother 

218. AA.:  mother 

219. Alan: como é pai em inglês?  

220. P.: mother, mother 

221. Ame?: se chama mãe  

222. Alan: como é pai em inglês?  

223. Vine?: ah é mesmo (.) só quero chamar (?) 

224. P.: mother  

225. Vine?: ai é 

226. A?: porque irmã é sister 

227. A?: (?) 

228. A?: sister ((professor tosse)) 

229. P.: how do you say pai (.) in english?  

230. Nilo?:  father 



231. AA.: father 

232. P.: father 

233. Bil?: dad 

234. Alan: (?) 

235. Bil?: dad 

236 P.: fat é:: Mano ((professor talvez entendeu Bil? pronunciar fat ao invés de dad)) 

237. Bil: seu pai é gordo ((Bil ri)) 

238. P.: it´s a little fat (.) my small (.) small ball 

239. Bil: eu sou 

240. P.: my little ball YOU ARE DELAYED, GUY what´s happening? 

241. A?: (?)  

242. P.: (…) my little girl (?) (…) father 

243. Bil?: mother 

244. A?: pai 

245. P.: now small parents  

246. A?:         [(?)] father 

247. P.:  father 

248. Bil: dad 

249. P.: Silvia is Clara and Alice´s?  

250. AA.: mother 

251. P.: mother (.) Regina is Silvia´s?  

252. AA.: sister 

253. P.: João João is Paulo´s?  



254. AA.: brother 

255. P.: Rodolfo and Juçara are Regina´s? 

256. AA.: parents 

257. P.: parents 

258. A?: parents 

259. P.: mulher pare (.) mulher pelo amor de Deus pelo amor das das cinco chagas de 

260.  Mané Valentim (...) gente ó (?) de maneira geral a primeira silaba em inglês é 

261.  sempre a mais forte (.) de maneira geral (.) vai ter palavras que é a segunda 

262.  silaba às vezes a terceira, mas em geral a primeira sílaba é mais forte, certo? 

263.  diferente de português onde em geral a sílaba mais forte é a  

264. Nilo?: (?) 

265. P.: [última] né? aí vai ter a penúltima, anti-penúltima, né? Mas em inglês (?)   

266.  sempre a a sílaba mais forte é a primeira pode ser a segunda pode ser a terceira 

267. Ane: na quarta (?)  

268. P.: (...) Rodolfo is paulo´s?  

269. Alan?: Grand/ grandfather 

270. P.: grandfather (.) Juçara is Alice´s? 

271. AA.: grandmother 

272. P.: Marcos is Claras´s? 

273. Ane?: Cousin 

274. Alan?: Cousin 

275. P.: Silvia is Paulo´s?   

276. AA.: aunt 

277. P.: hum? 



278. AA.: aunt /aunt/ 

279. P.: aunt /ant/ ((professor checa pronúncia)) 

280. Ane: aunt /aunt/ 

281. Bil: [aunt] /aunt/ 

282. P.: Jorge is Marcos and Paulo´s  

283. AA.: uncle 

284. P.: UNCLE (.) Un-cle-cle (.) very good! There are four words. We have four  

285.  words. That´s simple (.) the (.) this, that, these, those (?) two words. It´s a d-e::-

286.  m-o::-n-s- ((professor parece escrever palavras na lousa))  

287 Alan?: Demonstrativo? 

288 P.: demonstrative pronouns (.) this is a pencil case (.) this one thing is close to me, 

289  right? is close to me, close 

290. Nilo: dinheiro  

291. P.: (?) look dinheiro, right?  

292. Ame: é carta? 

293. P.: (?) this is Nilo (.) Nilo (?) ((professor usa nome de Nilo como exemplo, Vine 

294.  dá gargalhada)) but he is close to me  

295. A?: (?)  

296. Nilo?: com você  

297. Ame?: perto 

298. A?: perto 

299. P.: YES (.) close 

300. Nilo?: (?) 

301. P.: and then?  



302. Nilo?: close 

303. P.: If I if I wanna say (.) talk about (.) one thing (.) one thing is close to me (.) I 

304.  use this (.) this is my cell phone (.) this is my cell phone (.) if I want to say  

305.  about one thing is far of me (.) far of me (.) I use THAT (.) for example (.) that 

306.  is a conditioner air (.) that is a conditioner air, ok? This (.) one thing close to 

307.  me (.) that one thing far of me (.) ok? (.) understand? 

308. Nilo?: Entendi que o celular (?) 

309. P.: and then in this case I use (.) this close and that distance, right?  

310. A?: distance, distance ((aluno(a) fala bem baixinho)) 

311. P.: now I want to talk about (…) these are my books, these are my books 

312. Ame?: estes livros 

313. Nilo: são meus livros 

314. P.: yes (.) a::  

315. Nilo?: Esses são livros? 

316. Ane: são (?) 

317. P.: those are trees ((professor aponta para o lado de fora)) 

318. Alan: portão 

319. P.: those are trees 

320. Alan: portão 

321. P.: those are trees 

322. AA.: é árvores (?) 

323. P.: those 

324. Alan: aquelas, aquelas árvores  

325. Nilo?: aquelas 



326. P.: aquelas são árvores  

327. A?: (?) 

328. P.: distance, right? 

329. A?: distance 

330. P.: far of me 

331. Bil?: (?) 

332. P.: quem entendeu? (...) tree apple 

333. Ane: essa é uma (?) 

334. P.: (?) quem entendeu as quatro palavrinhas? This, that, these, those (...)  

335. Bil: this is (?) 

336. P.: quando é que eu uso this? 

337. Ane: quando tá perto  

338. Nilo: [quando tá distante] quando tá perto 

339. Ane?:                                   [quando tá perto] 

340. A?: quando tá perto 

341. P.: um ou (?) algumas coisas? 

342. Nilo?:  uma 

343. P.: então this quando eu falo de uma coisa perto de mim (.) that and those?  

344. Ame:          [uma coisa] 

345. Nilo: quando falo 

346. P.: mas um ou mais de uma coisa? 

347. AA.: mais de uma 



348. P.: uma coisa esta distante (.) these é o plural de this então é pra mais de uma coisa 

349.  que estão perto de mim ((aqui há sobreposição de vozes, alunos falam   

350.  simultaneamente)) those mais de uma coisa que estão distantes. 

351. A?: (?) 

352. P.: (?) 

353. Alan: é o seguinte 

354. P.: (?) você tem seu livro?  

355. Alan: não  

356. P.: unk 

357. Alan?: o que é isso my brother? 

358. P.: ok? (...) a:: jump to page seis (?) grandmother demonstrative pronouns (.) na 

359.  atividade dois vocês vão dizer um pouco mais da família de Carolina, ela usou 

360.  formas diferentes para se referir a família (?) this is my brother Sandro (.) ai 

361.  pe/ pera ai pulei essa (?) agora olhe a figura (.) esta é uma foto da família de  

362.  Carolina. Preencha o texto com os nomes correspondentes (...) this is my little 

363.  Renata. que seria o que dela? 

364. A?: Renata 

365. Ame: irmã? 

366. P.: sister (.) irmã (.) 

367. Alan?: sister 

368. P.: and these are our pets (.) O que seria pets? Descubram (?) 

369. Ame: os animais 

370. P.: loja de pets, pets shop 

371. Ame:          [os animais]  



372. P.: animais, animais de? 

373. AA.: estimação  

374. P.: estimação (...) this is my big? (…) 

375. Bil?: big    

376. Ame: grande 

377. P.: grande Sandro (.) Sandro é o que de Carolina? 

378. Bil?: Brother 

379. P.: BROTHER, ISSO! (.) And that is my (…) Ana (.) Ana é o que? 

380. A?: grandmother 

381. P.: gran/ GRANDMOTHER (.) those are my grandparents (.) Geraldo aí dê a  

382.  resposta 

383. Bil?: Grand 

384. P.: Geraldo and Sonia? those are my mother´s sister (…) olhe those are my   

385.  mother´s sister (.) em relação à ela o que eu tô falando é o que?  

386. A?: aunt 

387. Nilo: (?) 

388. P.: AUNT, the tia solange (.) and my (.) Marina em relação à Carolina? the result:  

389.  cousin 

390. Ame?: cousin 

391. P.: Marina em relação àquela lá Carolina is cousin (.) and that is my Gastão (…) 

392. A?: (?) 

393. P.: um? (.) UNCLE (.) uncle Gastão (...) se vocês observaram nesse texto de cima 

394.  (.) ela foi o tempo todo mostrando, né? This is my fulano de tal (.) my cousin 

395.  this is my:: uncle er his are:: my parents (.) those are my grand grandfather 



396.  grandmother (.) ok? Entao ela foi usando (.) mostrando as formas da familia né 

397.  ai nesse quadrinho ai embaixo, verde (.) this is my big brother Sandro this is 

398.  my grandmother Ana (.) these are our pets (.) those are my parents, ou seja, ela 

399.  usou as palavras da (?) de longevidade (.) né? Por exemplo: this is Alan (.)  

400.  ((prof. usa Alan como exemplo)) that is Gil ((prof. cita Gil como exemplo  

401.  também)) (...) these are girls.  

402. Bil?: girls 

403. P.: these are girls (.) those are boys  

404. Alan?: boys 

405. P.: eu tô usando pra demonstrar, né? pra mostrar né que exista este (?) então a  

406.  respeito da explicação de que as palavras são chamadas de pronomes   

407.  demonstrativos e aqui é dado os exemplos this is a flower 

408. A?: that   

409 P.: that is a tree observou que ela tá com a flor na mão 

410 A?: ahã 

411 P.: (?) 

412 Bil: diz que ela  

413 P.:  [embaixo?] these are comic books, comic books minha gente? 

414 A?: os livros 

415 P.: que tipo de livros?  

416 A?: revista em quadrinhos  

417 A?: [revistas em quadrinhos] 

418 P.: revista em quadrinhos (...) comics those are comic books fans ((prof. tosse)) 

419.  fans parece (?) com uma palavra em português 



420. AA.: fan  

421. P.: [você] gosta desse fan? (...) ok? (...) (?) abaixo (.) aí vamos imaginar a seguinte 

422.  situação você chega à situação (.) que você quer descobrir (.) como é que eu 

423.  crio em uma determinada coisa em inglês (?) vai usar uma perguntinha bem 

424.  simples: se for uma coisa (.) que tá perto de mim (.) como é que eu pergunto? 

425.  What is this? 

426. Ane: What is this?  

427. P.: lembra que a gente fez (.) a gente já falou isso antes (.) quando você vai fazer 

428.  uma pergunta você troca (.) o verbo e o pronome de posição (.) né isso? lembra 

429.  que eu fiz isso aqui no primeiro bimestre? Se eu vou fazer uma pergunta, por 

430.  exemplo, se eu digo assim (.) é:: (...) a paulista é:: paulista is beautiful (...)  

431. A?: Hum! 

432. P.: she is beautiful. tô afirmando ((Professor faz  referência a Vine)) 

433. Ame?: ela é bon/ 

434. Bil: ela é bonita 

435. P.: look (.) tá como é que eu faço? Eu troco o verbo e o nome no lugar  

436. Ane: bonita? 

437. P.: is paulista 

438. Ane: beautiful? 

439. P.: [beautiful?] 

440. Ane: beautiful? 

441. P.: é a paulista bonita? Observaram (?) se eu to afirmando eu tenho (.) eu tenho o 

442.  pronome (.) o verbo e o complemento, né? Se eu vou ter complemento tenho 

443.  um verbo, pronome, complemento, ok? 

444. Ane: (?) tinha trocado, sabe?  



445. P.: porque tinha trocado toda vez que a gente precisa (.) é do verbo to be pra fazer 

446.  uma pergunta (...) fala Adson, o que quer? 

447. Nilo?: O que quer 

448. P.: fala Adson ((professor parece falar com aluno de outra turma)) 

449. Alan?: quer falar com (?) 

450. P.: deve ser com Luís ((prof. faz referência a aluno do 6º ano)) (...) pessoal, pra 

451.  pergunta sobre uma coisa perto da gente, eu pergunto? What is this? Pra  

452.  perguntar sobre uma coisa distante da gente, eu uso? What is that? But this né 

453.  perto, that né distante (.) eu quero perguntar mais de uma cosia perto de mim o 

454.  quer que eu uso?  

455. Ane: what is  

456. P.: what is NÃO, mais de uma coisa tem que ser no plural 

457. Ame?: What ARE  

458. P.: ARE these? 

459. A?: these 

460. P.: what are these? 

461. Ane?: These, these 

462. P.: e isso várias coisas perto de mim, né? E várias coisas de longe? 

463. Ame: those 

464. P.: a pergunta como é que fica? 

465. Ane?: What 

466. P.: what (.) what (.) are (.) those? 

467. AA.: [what (.) what (.) are (.) those?] 

468. Nilo?: Those 



469. P.: what are those? 

470. Ane: pode (?) 

471. P.: right  

472. Ane: are (?) 

473. P.: what´s this? Como é que eu respondo? (…) this is a pencilcase (.) What´s this? 

474.  (…) everybody 

475. AA.: (?) ((ininteligível)) 

476. P.: what´s this? 

477. AA.: (?) 

478. Bil?: Eraser? 

479. P.: ERASER 

480. Bil? eraser  

481. P.: a::m 

482. Ane: (?) pode falar não 

483. P.: WHAT´S THIS? 

484. Ane: this is (?) 

485. Alan:           [deixe ai], deixe ai 

486. A?: aonde? 

487. P.: deixe de ser engraçado! 

488. Alan: certo (.) certo 

489. Ane: this  

490. P.: what´s this? 

491. Ane: this is (?) 



492. P.: this is a (.) backpack 

493. AA.: backpack 

494. P.: backpack 

495. A?: backpack 

496. P.: back 

497. A?: pack 

498. P.: pack 

499. Alan: back, back, back 

500. P.: bolsa de costas a:: ma ma ma ma WHAT´S THIS? ((prof. pergunta gritando)) 

501. Alan: MEU! ((Alan responde em voz alta/gritando)) 

502. Bil: this is popcorn 

503. Ane: it is  

504. Bil: popcorn 

505. P.: popcorns? It´s a popcorn? yeah, popcorn! 

506. A?: popcorn 

507. A?: Galinha é? ((alunos riem)) 

508. P.: ok (…) what´s that? 

509. Bil?: sei não  

510. P.: what´s that? 

511. Ane: it´s  

512. Bil: this is a:: 

513. P.: this is NAO! eu perguntei com that  

514. Alan?: that  



515. P.: então a resposta vai ser com that 

516. AA.: that 

517. P.: [that] 

518. Bil: teacher 

519. P.: YES! that´s a teacher (.) deixe eu só mostrar uma uma diferença pra vocês, tá?    

520. Nilo: what?  

521. P.: é:: isso teacher é (?) alguém que trabalha na universidade  

522. Ame?:                 [(?)] 

523. P.: (?) 

524. Bil: (?) 

525. P.: É (.) É um professor de faculdade que tem título de doutor que já fez doutorado 

526.  a gente chama de profesor (?) a:: chama de teacher, ok? É assim (.) ó teacher é 

527.  mais pra ralé ensina no ensino fundamental ensino médio coisa e tal quando 

528.  chegar na faculdade tem um professor inclusive eu vou (.) ei Teo, ((prof. fala 

529.  para PQ)) sometimes I (.) (?) profesor (?) teacher, I am not teacher, I am   

530.  profesor because I am going to the university (.) after it I discovered that  

531.  profesor just has a law salary ((prof. ri, alunos idem)) a:: é:: our (?) friend he 

532.  likes a:: a:: (?) do you know? 

533. Ane: ô professor, na segunda série eu estudava na segunda serie (?) dizia é:: good 

534.  morning, teacher aí a professora (?) teacher oi teacher (?) professora, (?) era 

535.  PROFESSORA só professora (?) não ((aluno(a) ri)) 

536. P.: uma coisa gente (?) agora e a gente erra muito essa pronúncia você já ouviu 

537.  falar teacher /ˈtʃiːtʃə/ ((prof. fazendo referência a pronúncia /ˈtiːtʃə/)) 

538. AA.: /ˈtʃiːtʃə/ 

539. P.: nao é 



540. Alan?: Nao é teacher /ˈtʃiːtʃə/ 

541. P.: teacher /ˈtiːtʃə/ 

542. Alan?: Teacher /ˈtiːtʃə/ 

543. P.: teacher /ˈtiːtʃə/, teacher /ˈtiːtʃə/ 

544. Ame: você já falou num sei quantas vezes que quando é th é D, mas tem gente que 

545.  diz /gʃə/ ((/ðə/ pronúncia do th em inglês)) 

546. P.: é 

547. Alan: é 

548. Bil: teacher /ˈtiːtʃə/ 

549. P.: teacher /ˈtiːtʃə/ 

550. Alan: não, teacher /ˈtiːtʃə/ 

551. P.: teacher /ˈtiːtʃə/ 

552. Bil: (?) 

553. P.: teacher /ˈtiːtʃə/ (.) como é, Bil? ((professor pede para Bil repitir o que disse)) 

554. Bil:  num é nada não  

555. P.: DIGA!  

556. Bil: não  

557. P.: FALA!  

558. Vine?: diga brother 

559. Alan?: falando sério  

560. Vine?: (?) 

561. P.: (?) engordar mais do que tu já é (.) se você (.) a gente (?) você vai engordar  

562.  (?)  



563. Nilo?: vai (?) 

564. P.: ok, certo. a:: (...) a:: nã nã nã:: (?) what are these? 

565. Bil: what this is er 

566. P.: tá certo, essa pergunta? 

567. Ane?: Não  

568. P.: what are these? 

569. Ane?: não  

570. Alan: what  

571. Ane?: não  

572. Alan: what 

573. Bil: tá longe  

574. P.: (?) como usar (.) what are these?   

575. A?: these 

576. P.: these. What are these? to place close to me (.) if I (.) far, distant, apart (.) those. 

577  Todo mundo entendeu isso, gente? 

578 A?: entendi 

579 P.: todo mundo entendeu?  

580 A?: não  

581 P.: Everybody understood? 

582 A?: todos 

583 A?: essa semana entendi 

584 A?: entendi 

585 Ane?: (?) 



586 P.: ok. We have a mission, (?) we have an mission (.) to:: more:: fifteen days (.) 

587.  fifteen days before, right? The fifteenth day, right we have a mission (.) right? 

588.  (…) (?) 

589 A?: (?)  

590. P.: (?) just him 

591. A?: (?) 

592 P.: nós vam/ 

593 A?: (?)  

594 P.: nós vamos fazer um café da manhã 

595 Bil?: EBA! ((professor ri, alunos: idem)) 

596 Vine?: um café da manhã?! 

597 P.: vamos (.) pra vocês aprenderem o programa com o nome das coisas, certo? 

598.  então vamos lá (.) eu vou pedir (?) na sala que eu não sei de quem é 

599 Bil?: (?) 

600. P.: na sala. vou fazer uma relaçãozinha  

601. Vine?: (?) 

602. P.: de quem vai trazer o que (.) daqui a quinze dias na segunda feira  

603. Ame:        [posso trazer]  

604. P.: aí trazer suco, queijo, leite, café, pão 

605. Alan: aí (?) 

606. Ame: eu vou trazer suco (?) 

607. P.:  [(?)] 

608. Alan: (?) 

609. P.: Certo? pera aí Mano, calma, Mano! (.) Ah! eu vou trazer o esparadrapo!  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esparadrapo


610. AA.: (?) 

611. Ane: (?) 

612. A?: pode trazer outra fruta não? 

613. P.: FRUTAS 

614. A?: pode trazer melancia? 

615. Alan: pode trazer fruta ((Alan fala gritando))  

616. P.: calma meu filho, ninguém tá surdo ainda (?) 

617. A?: (?) fruta não  

618. A?: tem que ser (?)  

619. P.: pera aí 

620. Ame: eu vou trazer (?) 

621. P.: pera aí vamo pera aí pera aí (?) o que vocês vão fazer  

622. F.: [(?)] pra quem faltou 

623. P.: [(?)]  

624. Alan: eu num faltei não!  

625. F.: nem amanhã?  

626. Alan: ãh? 

627. F.: Amanha à tarde também tem pra quem faltou 

628. Nilo: (?) amanha à tarde? 

629. F.: durante o dia, de 4 horas 

630. Bil:? (?) 

631. Ame: mas amanhã tem aula? 

632. Bil: é o que? 



633. P.: amanha (?) 

634. Bil: porque num é só quinta não, Augusto? 

635. Ame: porque começa de noite 

636. Ane: Ó eu fiquei assim chateada (?) 

637. Bil: Ai! 

638. P.: EI! 

639. F.: ei pera aí 

640. Bil: [(?)] 

641. Ane: [(?)] 

642. P.: parou! 

643. Ane: (?) sete horas (?) quando eu acordei já era 8:45 

644. Ame: eu me acordei de 8 horas 

645. P.: [vocês estão muito desesperado hoje] 

646. Ame: eu me acordei de oito e meia. 

647. P (?) fique chateado ponha um despertador 

648. AA.: [(?)] 

649. P.: [(?)] 

650. F.: [(?)] ((os alunos, a freira e o professor falam simultaneamente, falas   

651.  sobrepostas: ininteligíveis))  

652.. P.: ok pessoal (.) vamos voltar, por favor! Psui! parou, parou, parou (.) (?) por  

653.  favor! ((professor chama atenção de aluno[a]) 

654. Bil: Augusto! ((Bil chama professor)) 

655. P.: (?) reclamar com (?) 



656. Bil: Augusto! ((Bil chama professor)) 

657. P.: (?) 

658. Bil: Augusto! ((Bil chama professor mais uma vez)) 

659. Ane: amanhã é de 4 horas 

660. P.: olá só (.) Ane Carla! ((professor chama atenção de Ane)) 

661. Ane: (?) 

662. P.: olá só (.) Ane Carla! (.) no decorrer dessas duas semanas, certo? vocês vão  

663.  sentar com ela cada um vai chegar e disser ó eu vou trazer uma comida 

664. Bil: (?) 

665. P.: com cuidado pera aí (.) diga a pessoa não trazer a mesma cosia que a outra, 

666.  certo? na hora que você for chegar pra ela e dizer eu vou trazer isso então ela 

667.  vai olhar pra ver se alguém já vai trazer aquilo então (?) quem pode trazer (?) 

668.  quente 

669. Ane?: Pão 

670. P.: ESPERE! Psiu! 

671. Bil?: manteiga (?) 

672. P.: é:: (.) pão, leite, café  

673. Ane: (?) 

674. P.: suco, fruta, Ane Carla! ((professor chama atenção de Ane)) 

675. Ane?: (?) 

676. P.: calada deixe (?) falar 

677. Bil?: (?) 

678. P.: frutas, bolachas é:: bolo (?) 

679. Alan: (?) 



680. P.: salada 

681. Ame: (?) 

682. P.: Psiu! eu ainda estou falando. Achocolatado, yogurte (?) pode trazer tudo que 

683.  for (?) café da manhã, certo? qual vai ser o objetivo (.) a gente vai conhecer 

684.  nome de cada um de cada uma dessas coisas, certo? vai usar os pronomes  

685.  demonstrativos de cada um (?) dessas (?) depois (?) vai (?) de Mano ((prof. faz 

686.  referência a Mano, alunos riem)) Ninah (?) ((prof. pede que Ninah sugira algo)) 

687. Ane?: Augusto, (?) ((Ane? faz pergunta a professor)) 

688. P.: pera aí (.) eu quero ouvir Ninah 

689. Ninah: é pra trazer bolacha (?) 

690. P.: (?) 

691. Bil?: (?) 

692. P.: aí ´ce 

693. Bil?: (?) 

694. P.: (?) flor do Assu, o que você quiser   

695. AA.: (?) ((alunos falam ao mesmo tempo)) 

696. P.: Nilo, pera aí ((prof. chama atenção da turma)) a fala de Nilo ((prof. pede para  

697.  Nilo sugerir)) 

698. Nilo: ela pensou trazer algo em homenagem a mãe (?) 

699. A?: (?) ((risadas)) 

700. P.: ainda bem que (?) come a pizza ((professor fala e ri)) 

701. A?: quem tá segurando (?) ? 

702. AA.: (?) 

703. P.: pera aí, pera aí, pera aí gente, PERA AÍ! 



704. Nilo: pode trazer refrigerante não?  

705. A?: Não  

706. P.: refrigerante 

707. AA.: não (?) 

708. P.: salgado não  

709. AA.: (?) 

710. Alan?: vale um real 

711. P.: (?) 

712. Ane: E maracujá? 

713. P.: café,   

714. A?: aí refrigerante pode não? 

715. P.: salgado. Pronto tudo que se poderia comer no café da manhã, ok? 

716. AA.: (?) ((alunos falam ao mesmo tempo)) 

717. Nilo: (?) suco de maracujá 

718. Ane:  eu pensei também trazer acerola  

719. P.: ei, pera aí pessoal, EI! Psiu! Pera ai 

720. Nilo: (?) 

721. P.:  Pera aí gente! Pera aí Nilo! ((prof. chama atenção de Nilo e Ane)) (?) Nilo e 

722.  Ane Carla e (?) eu vou amarrar (?) ((aluno(a) ri)) 

723. Alan: aí (?) 

724. Ane: não professor 

725. P.: Pera aí (?) 

726. Ane: num precisa fazer isso não 



727. P.: olha só psiu!  

728. A?: (?) 

729. P.: nós já vimos que a:: nós temos os pronomes demonstrativos que servem para 

730.  demonstrar (.) é uma coisa perto da gente uma coisa distante varias coisas perto 

731.  varias coisas distantes, correto?  

732. Nilo?: Correto 

733. P.: então (.) das/ pera aí (.) das partes de uma frase nós já vimos pronome, num 

734.  foi? I you  

735. Nilo?: I 

736. P.: he, she  

737. Nilo?:       [I] 

738. P.: it, we, they, né? lembre-se daquela frescurinha do ((aluno(a) ri)) da língua  

739.  encostado no dente no:: pelo lado de dentro  

740. Ame?: (?) 

741. P.: pelo lado (?) no dente, no dente superior pelo lado dentro 

742. Ame: they /ðei/ 

743. P.: lembram daquele, pera aí (.) gente escutem, ESCUTEM, GENTE (.) lembram 

744.  daquele exercício que a gente fez /ð::/ 

745. Nilo?: (?) 

746. P.: /ð::/ se vibrar a pronúncia tá certa se você botar a língua pra  

747.  fora sente o som  

748. Alan?: Como é que (?) ?  

749. P.: por trás, encostado do dente superior pelo lado dentro (.) com o dedo /ð::/ 

750. Alan: tá bom (?) 



751. P.: (?) bote a mão aqui no pescoço (.) se vibrar a sua corda vocal é porque a  

752. A?:              [/ð::/] 

753. P.: pronúncia está certa 

754. A?: [ð::] 

755. Alan?: Aí (?) ? 

756. P.: pera aí (.) they meu filho ó (.) se você pronunciar they/dei/ (?) 

757. Alan: dia (?) 

758. P.: chegou, psiu! chegou psiu! Se você pronunciar they/dei/ 

759. A?: é dia  

760. P.:  você vai tá dizendo dia. Correto? Então pra que num haja essa confusão você 

761.  tenha esse som they /ðei/, e D/d/, certo? ((prof. tosse)) então esses são os   

762.  pronomes, depois dos pronomes a gente tem o verbo to be que a gente também 

763.  já viu, né? am, is, are, certo? depois do verbo to be a gente vai ver o que? O 

764. A?: verbo  

765. P.: pronome demonstrativo. Agora a gente vai pra outra classe gramatical 

766. A?: o artigo 

767. P.: que é 

768. Ame?: o artigo 

769. P.: o artigo 

770. Alan?: Aí é 

771. P.: certo? 

772. A?: tá certo 

773. P.: mas eu não quero 

774. Bil: (?) 



775. P.: fazer (?) aquela rapidez  (?) certo?  

776. A?: (?) 

777. P.: eu quero que vocês olhem (.) no próximo texto (.) certo? na próxima página  

778.  tem um textozinho aí embaixo do quadro Maria e Marcelo e lá na página 8 (.)  

779.  ler o texto localizar os artigos e voltar à página sete ((fim do áudio 4A/inicio 

780.  4B)) 

781. Vine: não tem os artigos ((toque de flauta)) 

782. P.: não tem?  

783. Ame?: tem não, professor (?) ((toque de flauta)) (...) (?) 

784. P.: não tem artigos? 

785. A?: NÃO! ((aluno(a) responde gritando)) 

786. Ame: (?) 

787. Vine: (?) 

788. P.: por incrível que pareça (.) realmente não tem ((Vine ri)) REALMENTE não 

789.  tem ((aluno(a) ri)) mas:: 

790. Ame: (?)  

791. P.: ma::s: ma::s contudo, porém, todavia (.) 

792. Ame:                  [(?)]  

793. Vine:                                                     [(?)] ((Ame e Vine parecem conversar   

794.  baixinho)) 

795. P.: se a gente for (.) psiu! (...) ((pausa longa, prof. e alunos conversam baixinho))  

796.  Oi:: 

797. Alan: oi:: 

798. P.: olha só  



799. Ame?: hello:: 

800. Vine?:  HELLO::  

801. P.: será que vocês encontram (.) uma forma de usar os artigos A, AN, aqui dentro 

802.  da sala (.) com as coisas que têm dentro da sala? 

803. Vine?: Eu acho  

804. P.: então mande brasa (.) cada um conte cinco coisas que possam usar os artigos 

805. A?: (?) 

806. P.: vamos lá, se movimentando, vam/ vamo se mexer 

807. A?: (?) 

808. P.: deixe de careta, Nilo ((Nilo faz careta, alunos conversam)), deixe de careta, 

809.  Nilo (.) ´cê preguiçoso, cara!  

810. Nilo: deu preguiça 

811. P.: eu sei, ((prof. ri,)) eu sei (...) ((alunos conversam bastante)) He has a strange 

812.  way ((toque de cirene)) 

813. Nilo?: Uau::! 

814. P.: SALVOS PELO GONGO! 

815. Ane: (?) 

816. P.: gente olhe (.) continua na (.) ((aluno ri)) a gente continua  

817. Ame: pode fazer de (?) 

818. P.: pode (.) olha só pessoal (.) vocês não terão aula 

819. Vine: Amanhã 

820. P.: amanhã, tá certo? ((alunos conversam bastante)) PRESTEM ATENÇÃO, por  

821.  favor! 

822. Ame?: Augusto, sexta feira tem? 



823. P.: pera aí minha filha ((alunos conversam ainda bastante)) EI! DÁ LICENÇA! 

824. Alan?: (?)  

825. P.: vocês não terão aula nem amanhã 

826. A?: nem 

827. P.: e nem sexta feira  

828. A?: quando? 

829. P.: quinta feira é feriado, certo? porque nesse dia os professores vão tá   

830.  participando PRESTE ATENÇÃO MEU FILHO, tenha educação tá (?) que eu 

831.  tô falando  

832. Ame: ô ô ô, Augusto ((Ame chama professor)) 

833. P.: pera aí (.) porque nesse dia os professores vão estar participando de um   

834.  congresso lá em Natal, certo? 

835. Ame: mas pro o ensino fundamental (?) vai ter aula? 

836. P.: não amanhã à tarde não tem aula pra ninguém 

837. Alan: e vai ter aula de manhã? 

838. Ame: de manhã tem  

839. P.: de manhã tem (?) ((alunos riem, gritam. Professor diz algo [ininteligível] e  

840.  respira fundo))   

 

(Fim da aula) 

 

 


