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FEEDBACK NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: PERCEPÇÃO DOS
DOCENTES NO ENSINO REMOTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UFPE
RESUMO
O presente estudo tem por objetivo identificar a percepção com a utilização do feedback, por
parte dos docentes, na avaliação da aprendizagem no curso de ciências contábeis, no período
do ensino remoto da UFPE. Nesse prisma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica , descritiva
e exploratória com a coleta de dados por meio de um questionário. Os dados foram coletados
com os docentes, que ensinam na modalidade presencial, que estão atualmente com
disciplinas no ensino remoto do curso de ciências contábeis da UFPE. O questionário foi
enviado por e-mail, com o link do formulário do google forms, para os 25 docentes que
ministram aulas no semestre 2020.2, entre o quais 64% concordaram em participar do estudo.
Os resultados apresentaram evidências que os docentes fornecem feedbacks positivos, mas
também utilizam feedbacks insignificantes que talvez não gerem impactos aos alunos de
maneira mais efetiva no processo de aprendizagem. Quanto aos feedbacks corretivos, uma
parte dos docentes não utiliza e há aqueles que concordam que o ambiente remoto prejudica a
realização de tal tipo de feedback. Quanto as principais dificuldades em fornecer feedbacks
para os alunos, metade dos docentes pesquisados concordam que o fator tempo limita o envio
de feedbacks individuais. Embora haja limitações quanto ao uso dos feedbacks, a grande
maioria dos docentes concorda que esta ferramenta pode contribuir no processo de
aprendizagem. Desse modo, esta pesquisa contribui com a reflexão sobre um instrumento de
ação por parte dos docentes que potencializa o processo de ensino aprendizagem
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1.INTRODUÇÃO
No cenário da pandemia, ocasionada pelo coronavírus, COVID-19, adotou-se o
isolamento social no período inicial da descoberta do vírus com o intuito de impedir o avanço
da doença. O isolamento social é uma medida em que o paciente que está doente é isolado dos
que não estão com o intuído de evitar a disseminação da doença. Pode ser vertical, onde o
paciente doente fica isolado, ou horizontal, onde somente os serviços essenciais serão
mantidos. O isolamento social horizontal isola o maior número de pessoas em residências,
pois apresenta maior potencial para conter a pandemia (SANAR, 2020).
Por conta do isolamento social, ocorreram mudanças significativas em diversos setores
da sociedade, entre eles, a Educação, com cerca de 1,57 bilhões de estudantes prejudicados
com o fechamento das escolas e universidades. Durante o período, aproximadamente 6,3
milhões de estudantes do ensino superior tiveram suas aulas interrompidas (UNESCO, 2020).
Nesse sentido, foram adotadas medidas emergenciais visando solucionar o problema
da falta de aulas e andamento dos cursos. Uma delas foi a publicação, no dia 18 de março de
2020, da Portaria nº 343, no Diário Oficial da União (DOU), substituindo as aulas presenciais
por aulas remotas. Essa substituição contribuiu para a continuidade das aulas no formato não
presencial e o uso da tecnologia no ensino, durante o período da pandemia, tornou-se
essencial para a continuidade das atividades de ensino. .
A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, embora ocorreram muitos obstáculos neste
processo. Em algumas instituições de ensino, não houve infraestrutura, treinamento, nem
suporte para que os alunos e docentes tivessem o benefício do uso da tecnologia, uma vez que
alguns não estavam prontos para a nova realidade (Pianta & Epstein, 2020). No Brasil, a falta

de estrutura para o ensino remoto, as poucas condições de acesso à tecnologia, potencializam
as desigualdades sociais, prejudicando o ensino neste período.
Alguns esforços minimizaram as desigualdades como a Prefeitura de São Paulo que
adquiriu 465 mil tablets para distribuir aos estudantes mais carentes (BBC, 2020). As escolas,
universidades e faculdades públicas se mobilizam com compras de equipamentos
tecnológicos reduzindo os problemas quanto ao uso das ferramentas, permitindo que o aluno
desse continuidade aos seus estudos (BBC, 2020). Como exemplo, a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) fez a doação de cerca de 100 tablets para alunos contemplados com o
programa de inclusão digital, permitindo o retorno aos estudos e o acompanhamento das aulas
remotas da instituição (JC, 2020).
Diante, deste novo cenário no ambiente educacional, os docentes passaram a utilizar
uma nova forma de ensino, por meio de aulas síncronas e assíncronas, utilizando ferramentas
tecnológicas para realizar as atividades acadêmicas, gerando uma interação e
compartilhamento das informações de forma digital, por meio de aulas remotas, gravações de
vídeos ou outras maneiras que tenham uma abordagem educativa (Moreira, Henriques &
Barros, 2020)
A pandemia fez com que os docentes utilizassem de forma obrigatória, novos
instrumentos, para que pudessem cumprir com este novo formato do ensino remoto. Diante de
uma nova modalidade de ensino, novos desafios surgiram, também, no processo de avaliação
da aprendizagem por parte dos alunos.
Um dos instrumentos que compõe a avaliação da aprendizagem consiste no feedback
dos resultados da avaliação para os alunos, onde a comunicação dos resultados alcançados
passa a ser uma maneira de motivar o aluno neste processo. A motivação é um fator-chave
relevante na aprendizagem tanto em contextos educacionais presenciais como em ambientes
de aprendizagem online (Hartnett, George, & Dron, 2011).
Diante do contexto gerado pela pandemia do Covid-19, a pesquisa se propõe a
responder a seguinte pergunta: De que maneira os docentes, do curso de Ciências Contábeis
da UFPE, fazem uso dos feedbacks na avaliação da aprendizagem, no período de ensino
remoto?
O objetivo deste estudo é identificar as percepções com a utilização do feedback, por
parte dos docentes, na avaliação da aprendizagem no curso de ciências contábeis no período
do ensino remoto da UFPE.
Um novo ambiente de aprendizagem foi criado durante este período e esta pesquisa
visa contribuir com a reflexão quanto a avaliação da aprendizagem no ensino remoto,
podendo servir como um instrumento de ação dos docentes para com os alunos contribuindo
de forma efetiva para o processo de ensino-aprendizagem.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Ensino Remoto
Com as atividades suspensas ocasionadas pela COVID-19, as aulas presenciais foram
substituídas pelo ambiente virtual, uma vez que antes, as ferramentas virtuais eram vistas
como suporte de aprendizagem e hoje são vistas como essenciais para a continuidade do
ensino. Segundo Moreira, Henriques & Barros (2020), os docentes se adaptaram à nova
realidade de ensino, porém os sistemas e plataformas adotadas são utilizadas de forma
instrumental, apenas compartilhando informações e não as tratando-o da forma correta.

O ambiente remoto pode ser visto como uma nova forma do ensino atualmente.
Segundo Behar (2020), o ensino remoto é atribuído aos docentes e alunos de não
freqüentarem as escolas, faculdade por força de algum decreto, onde atualmente, estão
impedidos de aulas presenciais e migrando para o ambiente virtual, com objetivo de não
disseminar o vírus.
Para Garcia (2020), o ensino remoto é uma nova definição para enfatizar a utilização
de ferramentas tecnológicas do Ensino a Distância (EaD), uma vez que as instituições de
ensino se aproveitam dos mecanismos para a realização das obrigações escolares, porém é
utilizado de uma forma inadequada, pois é necessário que tenha a participação do aluno e
docente de forma conjunta.
Nesse sentido, o ensino remoto é visto como uma alternativa em meio ao cenário da
pandemia, onde docentes migraram do ensino presencial para o ambiente remoto, adaptando a
um novo jeito de lecionar, utilizando-se dos recursos tecnológicos, com o intuito da
continuidade no processo de aprendizagem, porém, se faz necessário a interação conjunta
entre docentes e os alunos para que haja um ambiente que propicie uma absorção maior de
conhecimentos.
2.2 O Processo de Aprendizagem
Uma vez que o ensino remoto é imprescindível no desenvolvimento da aprendizagem,
deve-se compreender a importância deste dentro do contexto atual, uma vez que a percepção
desse processo mudou para no ambiente acadêmico de forma repentina.
Segundo Moran (2018), aprendizagem nada mais é que um processo contínuo onde
envolve aluno e docente, onde compartilham de diversas variáveis com o intuito de transmitir
a informação de maneira a agregar valor para ambos. O autor destaca a importância da
aprendizagem no sentido dos alunos interagirem com a atividade proposta contribuindo,
agregando e transmitindo o seu pensamento sobre os exercícios.
Para Carvalho (2021) o significado da aprendizagem é a absorção do conhecimento,
habilidade, conduta ou alguma outra característica, ocasionada por alguma situação, motivo
que faz ter a intuição da compreensão. O autor destaca que para verificar o processo de
aprendizagem é necessário ter três elementos, sendo estes: objetivos da aprendizagem,
instrumentos de avaliação e comunicação dos resultados.
Os objetivos da aprendizagem envolvem a compreensão do conteúdo ou método
adotado; a capacidade de resolução de um determinado assunto e a ação de executar as
obrigações. Os instrumentos de avaliação devem ser capazes de auxiliar no processo de
aprendizagem, portanto devem ser adaptados ao objetivo proposto em busca dos resultados
esperados. Já a comunicação dos resultados é a devolução do processo para o aluno, gerando
um feedback para quem está sendo avaliado e fazer um novo planejamento ou intervir
conforme os resultados gerados no processo (Carvalho, 2021).
Assim sendo, pode-se considerar que a aprendizagem é fundamental para a construção
do indivíduo e sendo um processo constante de aquisição de conhecimento. Porém, não
devemos só levar em consideração de como esse progresso é essencial para os alunos na
formação acadêmica, mas também observar como os docentes estão desenvolvendo suas
metodologias, as aplicações e se de fato existe a auto-avaliação sobre as práticas adotadas,
além de observar se estão adequadas ou necessita fazer uma nova adaptação, otimizando o
processo e melhorando a interação com o aluno.
2.3 - O Feedback na Avaliação da Aprendizagem

Com a migração das aulas presenciais para o ambiente remoto, a transmissão do
conteúdo para os alunos mudou e, com isso, os docentes e alunos precisaram se adaptar a essa
nova realidade de aprendizagem. Segundo Moran (2018) o que conduz o processo é a
introdução de metodologias capazes de diversificar sua forma de levar o conhecimento e que
os alunos possam estar interessados, dispostos a executarem as atividades contribuindo de
maneira significativa no aprendizado.
A avaliação ocorre dentro do processo nos quais se utilizam instrumentos e estratégias
nos quais contribuem para o processo de aquisição do conhecimento. Os docentes devem se
utilizar de instrumentos que possibilitem a diversificação de suas metodologias, gerindo
melhor suas atitudes e decisões no intuito de melhorar o processo de aprendizagem (Carvalho,
2021).
Cabe enfatizar que o docente precisa de instrumentos que possa contribuir para o
processo de aprendizagem e um deles é o feedback das atividades desenvolvidas em sala de
aula. O feedback é um instrumento capaz de influenciar de maneira significativa no
aprendizado, mas na prática pode ser usado de forma ineficiente (Pricinote & Pereira, 2016)
Para Flores (2009), o feedback é uma alternativa eficaz no tratamento da linguagem e
que os docentes devem aproveitar da melhor forma, onde a comunicação permite a interação
maior com o aluno e permite uma melhor resposta sobre o que está sendo proposto, sendo
crucial no ambiente virtual. Além disso, para o autor, o tempo de resposta, o conteúdo sendo
entregue com eficiência, cumprimento dos prazos, motivação, todos esses fatores fortalecem o
processo do feedback, relacionando os pontos positivos, negativos e como o docente pode
corrigir e de que forma possa melhorar tornando-se mais efetivo no processo da aprendizagem
como um todo.
Segundo Moran (2018), a tecnologia é crucial na didática, todavia, uma vez inserida a
no ambiente escolar, é necessário que todos estejam integrados com as ferramentas,
possibilitando uma melhor interação. Para o autor, o docente não apenas deve transmitir os
conteúdos de forma expositiva, onde o aluno apenas recebe-as e faz os exercícios na sala
virtual, mas também procurar auxiliar, orientar e conduzir os alunos até que consigam
desempenhar as atividades de forma individual. O docente é essencial no processo de
aprendizagem, por isso é necessário que esteja engajado com o aluno, abordando conteúdos
relevantes, propondo dinâmicas eficientes e auto-avaliando se de fato está correspondendo
com as expectativas propostas no seu planejamento de ensino.
Nesse sentido, com a mudança das aulas presenciais para as aulas remotas, houve uma
mudança também quanto à percepção sobre o processo de aprendizagem, principalmente no
ponto de vista dos docentes, onde tiveram que se adaptar a uma nova forma de ensinar e de
acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Durante a pandemia, com a utilização de
ferramentas tecnológicas, a busca por metodologias adequadas, além do olhar diferenciado
para o aluno, buscando ouvir, motivar, fazendo uma auto-avaliação de como anda o seu
desenvolvimento para que o processo de aprendizagem possa evoluir de maneira significativa.
2.3.1 –Tipos de feedback
O processo de aprendizagem deve acontecer de forma efetiva, sendo necessário que
exista a comunicação, entre o aluno e o docente, de maneira a abordar os seus resultados
(acertos e erros), destacando o que precisa melhorar para potencializar os seus estudos. Para
Diana e Maria (2013), o feedback tem o intuito de orientar de maneira adequada o que pode
ser melhorado no processo de ensino aprendizagem, motivando-o e aprimorando o aluno na
execução de uma determinada tarefa.
Segundo Flores (2009), a comunicação é primordial para a continuidade do
aprendizado, visto que é um feedback, no qual utiliza-se da escrita, em que o docente usufrui

dos instrumentos lingüísticos para a efetivação da aprendizagem. Além disso, para o autor, é
imprescindível que o tempo e o nível de feedback estejam interligados para que o aluno se
sinta motivado e que tenha um retorno significativo de maneira que o docente esteja
acompanhando o aluno ao longo da disciplina.
De acordo com Williams (2005), existe um “balde de feedback”, no qual quando está
vazio, representa a falta de diálogo, interação, acarretando em indisposição e falta de
interesse, prejudicando o desenvolvimento da aprendizagem. Quando o “balde” apresenta
furos, significa que há erros de alguma conduta ou comportamento, ou a falta de atenção
durante a aula, ou não resolução de uma dúvida no ambiente de ensino, por exemplo.
A medida que existe comentário construtivo, que sirvam de aprendizado para o aluno,
o cenário modifica-se, uma vez que o balde começa a ser preenchido, motivando-o e servindo
de engajamento, com o comprometimento em atividades, em rotinas diárias, melhorando em
diversos aspectos humanos e sociais.
Os quatro tipos de feedbacks apresentados por Williams (2005) estão apresentados no
quadro 01, a seguir:
Quadro 01:Tipos de feedbacks
TIPOS
POSITIVO

CORRETIVO

INSIGNIFICANTE

OFENSIVO

CONCEITOS
Ressalta uma conduta e que seja algo frequente.
Atitudes que possam gerar comentários benéficos e
estimulam, encorajam a pessoa, no qual a falta dele,
torna inviável a repetição do comportamento.
O intuito é ajustar um comportamento de um
indivíduo, melhorando em diversos aspectos. Pode
gerar distorção, visto que a falta de uma orientação,
ocasiona em uma má interpretação, soando como um
tipo de feedback ofensivo.
É algo superficial, onde o receptor não compreende
a finalidade do feedback e para quem o emite,
acredita que será benéfico, todavia, pode gerar
distorção, não gerando o impacto significativo.
O ofensivo pode gerar divergências, não direciona,
não gera melhorias para o indivíduo. Em se tratando
de aprendizagem, o aluno não consegue evoluir, ao
mesmo tempo que o docente não conseguirá aplicar
os conteúdos de maneira efetiva.

Fonte: Williams (2005)

Observa-se que o quadro 01 destaca os mais variados tipos de comunicação
(feedbacks) que o docente pode transmitir aos seus alunos no desenvolvimento de suas
atividades, contribuindo ou não com o processo de ensino aprendizagem.
Logo, o feedback tem seus pontos positivos ou negativos, portanto, poderá contribuir
com o estímulo ou o encorajamento do aluno, ou até mesmo não gerar nenhum tipo de
aprendizagem, uma vez que faltou o direcionamento nas atividades.
O feedback individual ou especifico para um aluno é mais apropriado para sua
aprendizagem do que proporcionar a comunicação dos resultados para uma turma no geral.
(Pricinote & Pereira 2016). Um aluno motivado se envolve mais ativamente nas atividades
acadêmicas, são mais persistentes, criativos e se dispõe a buscar uma abordagem mais
profunda quanto a aprendizagem (Hartnett, George, & Dron, 2011).
Quanto ao feedback corretivo, o estudo de Pricinote & Pereira (2016), evidencia que
os estudantes gostam quando os docentes indicam seus erros e mostram que você pode

melhorar e como fazer para chegar lá, bem como acrescentam que gostariam de uma nova
oportunidade para colocar em prática o feedback recebido.
Nesse sentido, os variados tipos de feedbacks promovem diversos tipos de
direcionamentos no processo de ensino aprendizagem. É um processo de comunicação, onde
já uma interação entre docente e aluno, sendo um fator impulsionador para que o aluno se
sinta motivado e interessado em absorver o conteúdo e proposta da disciplina, ou até mesmo o
inverso, dependendo do tipo do feedback utilizado pelo docente.
2.3.2 – Dificuldades para Fornecer os Feedbacks
Em uma comunicação podem existir ruídos que prejudicam a transmissão da
mensagem e no processo de aprendizagem prejudicando o desenvolvimento do conhecimento.
Segundo Kielty (2004) existem grandes dificuldades no ensino remoto que impedem um
retorno significativo, entre eles, pode-se destacar o excesso de trabalho dos docentes que
lidam com diversos alunos em diversas disciplinas do curso, não existindo um feedback para
cada aluno; além disso, a necessidade dos alunos em ter o tempo de resposta imediata do
docente das atividades desenvolvidas, onde muitos não aceitam a demora haja vista que não
levam em consideração as funções acadêmicas e profissionais que o docente exerce, dando a
entender que a espera é um fator prejudicial na aprendizagem em ambiente remoto.
De acordo com Hattge, Ribas e Paulo (2014), é necessário que o docente possa
experimentar diversas maneiras de integrar o aluno no processo de aprendizagem fornecendo
um feedback adequado. O autores afirmam que um dos grandes obstáculos é manter o aluno
engajado, evitar que muitos deles desistam por conta de uma adversidade ou uma dúvida, logo
o docente deve acompanhar a rotina do aluno, solucionando os problemas e dando
prosseguimento no processo de aprendizagem.
Assim sendo, o tempo de espera na resposta, a carga excessiva de trabalho por parte
do docente e procurar fornecer feedbacks adequados para os alunos, para que não haja
desmotivação por parte deles, esses são alguns dos obstáculos que fazem com que o processo
de feedback não seja eficiente, não contribuindo para o processo de aprendizagem,
dificultando o desenvolvimento do aluno e prejudicando a interação do mesmo com o
docente.
3. METODOLOGIA
A pesquisa é imprescindível para o entendimento de um determinado estudo ou
fenômeno. A pesquisa bibliográfica segundo Fontana (2018) é interligada a leitura, análise e
intepretação de uma literatura a cerca de um tema, envolvendo um planejamento e serve de
apoio para a fundamentação teórica sobre um fenômeno estudado. No estudo foram feitas
pesquisas bibliográficas, auxiliando na elaboração do referencial teórico, referentes ao ensino
remoto durante a pandemia da COVID-19, assim como o um dos elementos da avaliação da
aprendizagem, o feedback.
A pesquisa exploratória de acordo com Gil (2002), aborda uma visão genérica e
conecta os diversos aspectos referentes a um acontecimento. Nesse sentido, o estudo tem a
sua abordagem exploratória, pois visa identificar a utilização do feedback, por parte dos
docentes do Curso de Ciências Contábeis, na avaliação da aprendizagem da UFPE durante o
período remoto, em meio à pandemia da COVID-19, logo um acontecimento que interferiu
em todo o mundo, inclusive na educação.
Além disso, no estudo também se adota o caráter de pesquisa descritiva, pois visa
descrever o perfil dos docentes, bem como suas percepções e dificuldades, quanto aos
feedbacks nas avaliações, no ambiente remoto no momento da pandemia. Conseqüentemente,

a abordagem da pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois busca compreender
informações subjetivas através de análise e interpretação dos resultados encontrados.
Para o nosso trabalho, a coleta de dados será baseada em um questionário com os
docentes do curso de Ciências Contábeis da UFPE que estão ministrando aulas durante o
ensino remoto em 2020.2. O estudo delimitou-se apenas ao docente do ensino presencial, para
identificar suas percepções com a utilização do feedback, durante este período remoto, uma
vez que os docentes que já ensinam no EaD no Ciências Contábeis da UFPE, já lidam com
esta ferramenta no seu dia a dia.
O questionário foi estruturado em conformidade com o referencial teórico e as
questões foram divididas em três seções: perfil do docente da instituição de ensino; o
feedback na avaliação da aprendizagem, na perspectiva de Williams (2005); e, por último, as
dificuldades para fornecer tal feedback.
Após a elaboração das questões, o questionário passou pela apreciação de dois
profissionais, por meio de correio eletrônico, no intuito de validá-lo. A seleção dos
profissionais responsáveis pela validação do instrumento se deu pela competência e por ter
ministrado disciplinas no EaD do curso de ciências contábeis da UFPE, contribuindo com os
objetivos desta pesquisa, em função das percepções profissionais adquiridas nesta modalidade
de ensino.
O docente “A” sugeriu que fosse alterada a forma de abordagem das questões referente
as seções e a inclusão de alguns pontos no questionário. Por sua vez, o docente “B” sugeriou
a inclusão do termo de aceitação para a realização da pesquisa, em respeito à Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei nº 13.709, 2018), assim como alteração de tópicos dentro do
questionário de pesquisa, dentre eles a substituição das questões subjetivas por objetivas, uma
vez que a coleta dos dados poderia não alcançar os objetivos desejados.
Após a validação do instrumento de coleta de dados o questionário ficou elaborado da
seguinte forma: A primeira e a segunda seção, perfil do docente da instituição de ensino; o
feedback na avaliação da aprendizagem, respectivamente, com questões, versando sobre os
seguintes conteúdos, descritos no Quadro 2.
Quadro 02 - Seções e Conteúdos abordados na pesquisa
SEÇÕES
CONTÉUDOS ABORDADOS
- grau de instrução;
- tempo de experiência como docente;
- aplicação das plataformas digitais no ensino;
1 - PERFIL DO DOCENTE
- quantidade de alunos em média por turma no
curso de contabilidade.
- utilização do feedback após avaliações;
- aplicação de correções diferenciadas para os
2 - FEEDBACK NA AVALIAÇÃO DA
alunos;
APRENDIZAGEM
- possibilidade de dar feedback depois das
avaliações.
- o fator tempo como influência de envio de
feedbacks;
3 - DIFICULDADES PARA FORNECER
- Impossibilidade de enviar feedback pela
O FEEDBACK NA AVALIAÇÃO DA
quantidade de alunos;
APRENDIZAGEM
- o conhecimento de feedback na contribuição
no processo de aprendizagem.
Fonte: Elaboração do autor.

A terceira seção do questionário, utilizou a escala Likert com cinco pontos, pontuados
da seguinte forma:1- discordo totalmente; 2- discordo; 3- não sei; 4- concordo; 5- concordo
totalmente. O questionário dessa seção apresentou quatro (4) questões de múltipla escolha
com a utilização dessa escala, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Instrumento utilizado para a coleta de dados
Dificuldades de Feedback na percepção dos docentes

Grau de Concordância

1 – O fator tempo limita o envio das mensagens
(feedbacks) para os alunos

1

2

3

4

5

2 – A quantidade de alunos por turma torna inviável o
envio dos feedbacks

1

2

3

4

5

3 – Não tinha conhecimento que o feedback poderia
contribuir no processo de aprendizagem
4 – A quantidade de trabalho no ensino remoto tem me
deixado cansado, não contribuindo para
o
desenvolvimento deste elemento (feedback) como
avaliação da aprendizagem
Fonte: Elaboração do autor.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Uma vez que o instrumento de coleta foi validado, realizou-se a coleta dos dados. O
questionário foi enviado aos docentes da UFPE pelo correio eletrônico, pela plataforma
Google Forms e ficou disponível no período julho a agosto de 2021, no qual 16 em um total
de 25 docentes (cerca de 64%) aceitaram participar da pesquisa.
Com a coleta dos dados finalizada procedeu-se a fase de análise dos dados. Os dados
foram tabulados através de planilhas eletrônicas em Excel e foram realizados em três etapas.
Primeiramente foi feita uma análise descritiva com a média das respostas para a determinação
do perfil dos docentes e disciplinas ministradas e, na segunda etapa, analisou-se
descritivamente por meio da média das respostas, o feedback na avaliação da aprendizagem.
Na última etapa da análise dos dados, considerando que foi utilizado a escalaLikert, e
os dados apresentados referente aos questionamentos apresentaram uma distribuição
assimétrica, por serem variáveis de escala nominal (números utilizados para categorizar
respostas), utilizou-se a moda como medida de tendência central, como justificativa para a
descrição estatística dos dados elencados (Pestana e Gageiro, 2008).

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1 Perfil do Docente
O objetivo dessa seção é identificar as informações referentes ao perfil dos docentes
além dos dados relacionados as disciplinas ou turmas no ensino remoto.
A primeira parte do estudo, desta seção, consistiu em uma análise do perfil dos
docentes participantes do estudo, quanto ao seu grau de instrução (Tabela 2).
Tabela 2 – Grau de Instrução
Nível de Instrução
Graduado
Especialista

Frequência
0
0

TOTAL (%)
0%
0%

Mestrado
Doutorado
Total
Fonte: Dados da pesquisa

8
8
16

50%
50%
100%

Inicialmente, quando questionados sobre o seu grau de instrução, conforme
apresentado na tabela 02, pode-se observar que metade deles possuem como nível de
instrução, o mestrado, e a outra parte dos docentes possuem o nível de doutorado, logo
constata-se, a partir das respostas obtidas, um equilíbrio na formação dos docentes que
participaram do estudo.
O estudo procurou identificar o tempo de trabalho, ou seja, sua experiência como
docente e os resultados encontrados estão apresentados na tabela 03.
Tabela 3 – Tempo de experiência como docente
Tempo de experiência
Entre 1 e 2 anos
Entre 3 e 5 anos
Entre 6 e 10 anos
Entre 11 e 15 anos
Entre 16 e 20 anos
Acima de 20 anos
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
0
1
4
1
1
9
16

TOTAL (%)
0%
6,25%
25%
6,25%
6,25%
56,25%
100%

Dentre a amostra dos docentes avaliados, quanto ao tempo de experiência profissional,
mais de 56,25% dos docentes apresentam mais de 20 anos de experiência na área educacional
e 25% dos pesquisados entre 6 e 10 anos.
Logo, a amostra analisada evidencia que os docentes são mestres ou doutores, dentre
os quais, 56,25 % deles possuem mais de vinte anos de experiência na academia.
A segunda parte desta seção consistiu em uma análise sobre as disciplinas ministradas
no período pandêmico, abordando dois questionamentos. O primeiro quanto a aplicação de
todos os conteúdos práticos utilizando as plataformas digitais durante o ensino remoto
conforme (tabela 4) e o segundo sobre a quantidade média dos alunos por turma (tabela 5).
Tabela 4 – Aplicação dos conteúdos com uso das plataformas
digitais durante a pandemia
Afirmativas

Frequência

TOTAL (%)

Sim
Não
Em parte
Total
Fonte: Dados da pesquisa

12
0
4
16

75%
0%
25%
100%

Conforme dados apresentados na tabela 04, verificou-se que grande parte dos docentes
(75%) conseguiram aplicar, de forma efetiva, os conteúdos práticos com a utilização das
plataformas digitais, enquanto que alguns não conseguiram aplicar (25%).
Quando os docentes foram questionados sobre a quantidade média dos alunos por
turma, no semestre remoto (2020.2), os dados se apresentam da seguinte forma (tabela 5):
Tabela 5 – Quantidade média de alunos por turma
Média de alunos por turma

Frequência

TOTAL (%)

Entre 15 e 25 alunos por turma
Entre 26 e 40 alunos por turma
50 alunos por turma
60 alunos por turma
70 alunos por turma
80 alunospor turma
Total
Fonte: Dados da pesquisa

1
5
9
1
0
0
16

6,25%
31,25%
56,25%
6,25%
0%
0%
100%

Dentre a amostra dos docentes avaliados, observou-se que uma parte dos docentes tem
em média 50 alunos por turma neste semestre (56,25%) e cerca de 31,25% dos docentes com
turmas entre 26 a 40 alunos, com aulas remotas no curso de ciências contábeis da UFPE
Dessa forma, a partir da amostra analisada observou-se que grande parte dos docentes
pesquisados conseguiu aplicar os conteúdos das suas disciplinas nas plataformas digitais
durante o ensino no período da pandemia, com uma média de 50 alunos por turma (56,25%).
4.2 Feedback na avaliação da aprendizagem
O foco do tópico é identificar as experiências com a utilização do feedback por parte
dos docentes na avaliação da aprendizagem durante o ensino remoto.
A segunda parte do estudo consistiu em uma análise sobre o processo de feedback na
avaliação da aprendizagem, abordando três pontos. O primeiro sobre a realização de
comentários positivos, conforme (tabela 6), o segundo relacionado ao feedback com
comentários corretivos (tabela 7) e o terceiro refere-se ao feedback com comentários
insignificantes (tabela 8).
A pergunta quanto ao feedbacks positivo foi efetuada da seguinte forma: Durante o
ensino remoto foi possível realizar feedbacks, depois das avaliações, de forma individual com
seus alunos, incentivando um comportamento que desejamos que se repetisse? O resultado
com os docentes pesquisados estão descritos na tabela 6, a seguir:

Tabela 6 – Feedback com comentários positivos ao aluno
Afirmativas

Frequência

TOTAL (%)

Sim, mesmo no remoto foi
possível
Não costumo fazer avaliações
individuais, mas falo com a
turma em geral
Em parte, o ensino remoto
prejudica realizar feedbacks
individuais
Total

8

50%

4

25%

4

25%

16

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se, conforme a tabela 6, que dentre a amostra dos docentes respondentes,
50% destes conseguem, mesmo que remotamente, proporcionar a comunicação dos resultados
aos alunos obtidos na sua avaliação de forma individual, enquanto 25% não costumam dar
feedbacks positivos individuais e 25% responderam que o formato do ensino remoto prejudica
proporcionar tais informações individualmente.

Neste novo ambiente de aprendizagem, há indícios que metade dos docentes
proporcionam feedback positivos, podendo gerar atitudes mais motivadoras e encorajadoras
por parte dos alunos de maneira a manterem o comportamento ativo nas atividades de
aprendizagem (Williams, 2005; Hartnett, George, & Dron, 2011).
A tabela 7 a seguir, evidencia o resultado da seguinte pergunta quanto ao feedbacks
corretivos: Durante o ensino remoto foi possível realizar feedbacks, depois das avaliações, de
forma individual com seus alunos, aplicando correções diferenciadas para seus alunos,
buscando cuidadosamente mudanças específicas?
Tabela 7 – Feedback com comentários corretivos para o aluno
Afirmativas

Frequência

TOTAL (%)

Sim, mesmo no remoto foi
possível

5

31,25%

Não costumo fazer correções
diferenciadas
Em parte, o ensino remoto
prejudica
realizar
feedbackscorretivos individuais
Total

5

31.25%

6

37,5%

16

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Os resultados da tabela 7 indicam que 37,6% dos docentes pesquisados indicam que o
ensino remoto prejudica a realização de feedbacks corretivos individuais e 31,25% não
costuma fazer correções diferenciadas.
O feedback corretivo segundo Williams (2005) tem o intuito de modificar um
comportamento de um indivíduo, é corrigir o que está errado buscando o aprimoramento, com
uma orientação adequada.
Assim, no ambiente remoto, os feedbacks corretivos não costumam ser colocados em
prática por cerca de 31,25% dos docentes pesquisados, portanto os resultados apresentam
indícios que há uma falta de orientação para com os alunos que cursam as disciplinas, com
tais docentes, uma vez que não há indicações dos erros que poderiam ser melhorados, caso
fossem apontados nas correções diferenciadas. Há indícios que os docentes, desta amostra
estudada, não utilizam o feedback corretivo, durante o ensino remoto, talvez devido ao
quantitativo de alunos por turma.
A pergunta quanto ao feedbacks insignificantes foi efetuada da seguinte forma:
Durante o ensino remoto foi possível dar feedbacks depois das avaliações, de forma individual
com seus alunos informando que continuem estudando e apresentando interesse pela sua
disciplina?
O resultado com os docentes pesquisados estão descritos na tabela 8, a seguir:

Tabela 8 – Feedback com comentários insignificantes para o aluno
Afirmativas

Frequência

TOTAL (%)

Sim, mesmo no remoto foi
possível

8

50%

Não costumo dar esse tipo de
feedback para os alunos
Em parte, o ensino remoto
prejudica realizar feedbacks
individuais
Total

3

18,75%

5

31,25%

16

100%

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a tabela 8, metade dos respondentes (50%), conseguem fornecer
feedback para seus alunos indicando que continuem estudando, embora os comentários
possam dar a entender que são incentivadores, segundo Williams (2005), o feedback
insignificante não agrega valor, não gera impacto para o aluno, sendo irrelevante no aspecto
no processo de aprendizagem.

4.3 - Dificuldades para fornecer o feedback na avaliação da aprendizagem
A terceira parte do estudo consistiu em identificar as dificuldades para fornecer o
feedback na avaliação da aprendizagem durante o ensino remoto.
Para isso foram utilizados alguns fatores que foram levantados durante a elaboração do
referencial teórico dentre eles: o tempo que limita o envio das mensagens para os alunos; a
quantidade dos alunos; a falta de conhecimento da contribuição do feedback na aprendizagem
e a quantidade de trabalho que impede o desenvolvimento do feedback como avaliação da
aprendizagem. Os resultados são ilustrados conforme tabela 9.
Tabela 9 – Estatística descritiva das dificuldades de feedback
Itens
1 – O fator tempo limita o envio das mensagens (feedbacks)
para os alunos.
2 – A quantidade de alunos por turma torna inviável o envio
dos feedbacks.
3 – Não tinha conhecimento que o feedback poderia contribuir
no processo de aprendizagem.
4 – A quantidade de trabalho no ensino remoto tem me
deixado cansado, não contribuindo para o desenvolvimento
deste elemento(feedback) como avaliação da aprendizagem.
Fonte: Dados da pesquisa

Moda
4

%
50%

2

44%

1

81%

4

31%

Ao ser questionado se o fator tempo limita o envio das mensagens (feedbacks) para os
alunos, metade dos docentes (50%) apresentou o posicionamento de concordar (moda -4, ou
seja, na escala likert refere-se ao item 4) que o tempo limita o retorno aos alunos quanto aos
feedbacks nas avaliações, conforme dados apresentados na tabela 9.
Quanto a quantidade dos alunos por turma tornar inviável o envio do feedback, cerca
de 44% dos docentes discordam que a quantidade de alunos por turma irá interferir no
processo de envio dos feedbacks aos alunos (moda – 2, na escala likert refere-se ao item 2).
Em relação à falta de conhecimento sobre a importância do feedback no processo de
aprendizagem dos alunos, grande parte dos docentes (81%) discordam fortemente (moda – 1,
na escala likert refere-se ao item 1), logo a percepção é que os docentes envolvidos no estudo
sabem da relevância do feedback no processo de ensino aprendizagem.
Ao ser questionado sobre a quantidade de trabalho no ensino remoto, a resposta com
maior freqüência (31%), por parte dos envolvidos no estudo, concordam (moda – 4) que o

volume de trabalho não contribui de maneira efetiva para o desenvolvimento deste
instrumento como avaliação da aprendizagem.
Em suma, as dificuldades da realização de feedback no processo de aprendizagem no
ambiente remoto, evidenciam que grande parte dos docentes são conscientes da contribuição
desta ferramenta para o processo de ensino-aprendizagem, no entanto há limitações para a sua
aplicabilidade dentre as quais a falta de tempo.
5. SÍNTESE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com a aplicação do questionário, foi possível identificar como os docentes estão
utilizando o processo de feedbacks na avaliação da aprendizagem dos alunos da modalidade
presencial, atualmente fazendo uso do ambiente remoto, nas disciplinas do curso de ciências
contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco.
Os perfis dos docentes pesquisados estão distribuídos igualmente, entre mestres e
doutores, com mais da metade deles com experiência de mais de 20 anos de ensino. Durante
este período vivenciado com a pandemia da Covid 19, onde tiveram que passar por um
processo de adaptação a realidade do ambiente remoto, grande parte dos docentes
conseguiram aplicar os conteúdos fazendo uso das plataformas digitais nas disciplinas. O
quantitativo de alunos do ensino presencial foi transportado para o ambiente remoto,
conseqüentemente, mais de 50% dos docentes apresentaram turmas em média com mais de 50
alunos por turma, quantidade significativa de alunos nas aulas virtuais, sem tutores, sendo
portanto, um grande desafio a utilização dos feedback construtivos e que incentivem os alunos
a desenvolverem suas atividades, contribuindo no processo da aprendizagem.
Neste novo ambiente de aprendizagem, os feedback positivos de forma individual são
utilizados por mais da metade dos docentes pesquisados, possivelmente contribuindo com
comentários motivadores e contribuindo mais efetivamente com o desenvolvimento do
processo de aprendizagem dos alunos.
Em relação aos feedbacks corretivos individuais, com o uso das correções
diferenciadas propondo mudanças quanto a aprendizagem, existe uma divergência na sua
aplicabilidade, uma vez que alguns docentes não costumam fazer tais tipos de correções e há
aqueles que aplicam em parte, por conta do ambiente remoto, prejudicando o envio de tal tipo
de informação para o aluno. No entanto a aplicação deste tipo de feedbacks poderia mudar o
comportamento dos alunos, por conta do ditado que diz: “é errando que se apreende”, logo
sabendo onde foi incorrido o erro, talvez este não fosse cometido novamente por parte do
aluno.
Quanto ao uso dos feedbacks insignificantes mais da metade dos docentes pesquisados
utilizam este tipo de comunicação dos resultados da aprendizagem, no entanto, é um
comentário que pode não despertar tanto impacto para o aluno.
Quanto à dificuldade para fornecer o feedback na avaliação da aprendizagem é
necessário compreensão de vários fatores. Com relação ao tempo como fator limitante no
envio das mensagens, tornou-se evidente que metade dos docentes sente essa dificuldade,
talvez por demandar uma disponibilidade de tempo maior para cada aluno individualmente.
Quando tratada da quantidade de alunos por turma como obstáculo de envio de
mensagem, 44% dos docentes não concordam que este fator interfira no envio dos feedbacks
de forma individual, apresentando evidências destes respondentes quanto ao esforço docente
em atender particularmente o aluno.
Um dos questionamentos que mais se destacou foi quanto ao conhecimento do papel
que o feedback pode gerar no processo de aprendizagem, os resultados evidenciam que a

maioria dos docentes têm o conhecimento desta ferramenta no processo de ensinoaprendizagem, no entanto há limitações no ensino remoto para seu uso de forma plena.
Quanto a quantidade de trabalho neste período de ensino remoto 31% dos docentes
acreditam que este fator não contribui para o desenvolvimento do feedback na avaliação da
aprendizagem.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo que norteia o trabalho foi identificar as percepções com a utilização do
feedback, por parte dos docentes, na avaliação da aprendizagem no curso de ciências
contábeis no período do ensino remoto da UFPE. A pesquisa foi realizada em julho e agosto
de 2021, com cerca de 64% dos docentes que ministram aulas remotas, referentes ao semestre
2020.2, do ensino presencial do curso de ciências contábeis da UFPE.
O questionário aplicados com os docentes abordaram os seguintes conteúdos: perfil do
docente, o feedback na avaliação da aprendizagem e dificuldades do fornecimento do
feedback na avaliação da aprendizagem.
Com a pandemia, houve uma mudança abrupta no processo de aprendizagem nos
quais muitos docentes tiveram que adaptar os seus conteúdos que antes eram ministrados na
forma presencial para as plataformas digitais, durante o ensino remoto. Os docentes
participantes do estudo são mestres e doutores com mais de 50% destes com bastante tempo
no ensino, mais de 20 anos. As turmas de mais de 50% dos docentes tem em média mais de
50 alunos por turma, sendo um grande desafio para os mesmos o uso de feedback positivos,
durante as aulas remotas, de modo a manter a motivação dos alunos quanto ao processo de
ensino-aprendizagem.
Quanto ao uso do feedbacks corretivos individuais, apenas 31,25% dos docentes
informaram que fazem uso da ferramenta, enquanto o outros declararam não fazer correções
diferenciadas (31,25%) e o restante dos docentes (37,5%) indicaram fazer uso em parte, uma
vez que apontam que o ensino remoto prejudica a realização deste tipo de feedback. No
entanto a aplicação deste tipo de feedbacks poderia mudar o comportamento do aluno, uma
vez que ele toma ciência do erro cometido ficando mais fácil não incorrê-lo novamente.
Quanto às dificuldades para o envio das mensagens (feedbacks) individualmente para
os alunos, o fator tempo foi o apontando por mais da metade dos docentes pesquisados como
uma das dificuldades para a comunicação de tais resultados aos alunos. No entanto, a grande
maioria dos docentes conhecem que o feedbacks pode contribuir com o processo de ensinoaprendizagem.
Em função do exposto, este novo ambiente de aprendizagem que surgiu com a
pandemia, faz com que haja uma reflexão por parte da academia quanto a avaliação da
aprendizagem no ensino remoto, uma vez que o feedback pode servir como um instrumento
de ação neste processo contribuindo de maneira mais efetiva.
Como limitações deste estudo, materiais de pesquisas sobre este assunto com alunos
do curso de ciências contábeis, principalmente no ambiente remoto no período da pandemia.
Para pesquisas futuras, sugere-se a ampliação da investigação para fins de identificar
outras razões ou dificuldades que os docentes enfrentam para ao envio do feedbacks no ensino
remoto, além de observar este assunto na percepção do aluno, para que cada vez mais sejam
apontadas melhorias no processo de ensino aprendizagem, para esta nova realidade de ensino.
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