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RESUMO 
 
 
O objetivo principal deste estudo foi identificar quais os tipos de feedback (LYSTER e 
RANTA, 1997; MASON e BRUNING, 2001; KIELTY, 2004; MORY, 2004; PAIVA, 2003; 
LYSTER e MORI, 2006; SHUTE, 2007; PYKE e SHERLOCK, 2010; STORCH e 
WIGGLESWORTH, 2010) são utilizados na interação instrutor-aprendiz em uma 
comunidade de aprendizagem de línguas online. Além disso, este trabalho também teve como 
intuito comparar os tipos de feedback ofertados na comunidade de aprendizagem online 
investigada com os tipos de feedback já apontados pela literatura em contextos de aula 
presencial (LYSTER e RANTA, 1997; LYSTER e MORI, 2006; STORCH e 
WIGGLESWORTH, 2010). Por fim, buscou-se verificar como os diferentes tipos de feedback 
ofertados online podem contribuir para uma orientação positiva do processo de aprendizagem 
(SVALBERG 2007 e 2009), assim como oferecer ao aprendiz uma maior oportunidade de se 
tornar mais autônomo (MORY, 2004). Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa 
qualitativo - interpretativista de cunho netnográfico. Através da análise das mensagens de 
feedback enviadas aos aprendizes de inglês como LE, foram categorizados os tipos de 
feedback que ocorrem entre instrutor e aprendiz nesta comunidade. Os resultados apontam 
dezessete tipos diferentes de feedback que foram divididos em três categorias: feedback 
corretivo, feedback interacional/ motivacional e feedback avaliativo/ informativo. A partir da 
identificação dos diferentes tipos de feedback foi possível compará-los às categorias de 
feedback já identificadas em contexto presencial de aprendizagem. Além disso, a partir da 
observação da interação entre os membros da comunidade, foi possível descrever como os 
diferentes tipos de feedback ofertados online contribuem para uma orientação positiva do 
aprendiz, incitando a motivação e o engajamento, assim como também, buscam promover 
uma maior oportunidade de se tornarem mais autônomos.  

 
 
Palavras-chave: feedback, aquisição de LE, comunidade de aprendizagem online, 

perspectiva sociocultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to identify the types of feedback (LYSTER & RANTA, 1997; 
MASON & BRUNING, 2001; KIELTY, 2004; MORY, 2004; PAIVA, 2003; LYSTER & 
MORI, 2006; SHUTE, 2007; PYKE & SHERLOCK, 2010; STORCH & WIGGLESWORTH, 
2010) used in instructor-learner interaction in an online language learning community. 
Moreover, this study aimed at comparing the types of feedback sent in the online learning 
community investigated with the types of feedback listed in the literature in face to face 
learning contexts (LYSTER e RANTA, 1997; LYSTER e MORI, 2006; STORCH e 
WIGGLESWORTH, 2010). Finally, it was intended to verify how the different types of 
feedback online may contribute to learners’ positive orientation towards the learning process 
(SVALBERG 2007 & 2009), as well as to create opportunities for an autonomous learning 
(MORY, 2004). Regarding its methodology, it is a qualitative - interpretive research that 
adopts a netnographic perspective. Based on the analysis of the feedback messages sent to 
learners of English as a FL, the types of feedback exchanged among instructors and learners 
within this community have been categorized. The results indicate seventeen different types 
of feedback which have been divided in three categories: corrective feedback, interactional/ 
motivational feedback and evaluative/ informative feedback. Having identified these different 
types of feedback, they have been compared to the feedback categories observed in face to 
face learning contexts. Furthermore, through the observation of community members’ 
interaction it was described how the different types of feedback exchanged online may 
contribute to a positive orientation of learners, leading to motivation and engagement, as well 
as promote greater opportunities to make them become more autonomous.  

 
 
Keywords: feedback, FL acquisition, online community of learning, sociocultural perspective 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A demanda pela educação a distância (EaD) online é crescente em todo o mundo, 

motivada pela flexibilidade de navegação, possibilidade de interação (síncrona e assíncrona) 

permanente entre seus usuários e acesso rápido à informação e à comunicação interpessoal, 

em qualquer tempo e lugar. Ou seja, os meios online promovem interatividade, 

hipertextualidade e conectividade, três características que garantem o diferencial para a 

aprendizagem individual ou em grupo. Com o advento da web 2.0 fomentaram-se o ensino e a 

aprendizagem colaborativos, viabilizados pelas novas ferramentas de interação e comunicação 

(EGBERT e PETRIE, 2005; HOLMES e GARDNER, 2006; LAMY e HAMPEL, 2007). As 

redes sociais difundiram-se, possibilitando interação e o intercâmbio cultural, sem limites de 

tempo e espaço. 

As interações através das redes sociais, aliadas ao uso das ferramentas multimídia, 

constituem um ambiente fecundo para a aquisição de língua estrangeira (LE). Surgem então 

as plataformas de ensino à distância, a aprendizagem de línguas em e-tandem1 via mensagens 

instantâneas e as comunidades de aprendizagem que unem grupos com interesses afins e que 

constroem conhecimento colaborativamente. Hoje, é cada vez mais comum a procura por 

cursos de LEs online, seja por motivo de desenvolvimento profissional, educacional, ou 

mesmo para enriquecimento pessoal. As comunidades online constituem um ambiente de 

aprendizagem atrativo, uma vez que possibilitam interações reais de aprendizagem, onde a LE 

é usada de forma significativa e relevante. 

A aprendizagem constituída através de comunidades online representa uma quebra de 

paradigma, baseado na concepção do coletivo e do colaborativo. Através da interação e das 

ferramentas disponíveis online, os membros das redes sociais constroem suas identidades e 

desenvolvem procedimentos próprios para a troca de informação e de construção do 

conhecimento, ou seja, personalizam seu modo de aprender. Este novo paradigma de 

aprendizagem exigirá daqueles que se aventurarem pelas comunidades online uma postura 

mais autônoma, de modo que sejam capazes de filtrar informações, selecionar o que lhes for 

relevante e atuar de forma independente, sem a supervisão do outro. Desse modo, a 

                                                            
1 Consiste em um processo colaborativo entre aprendizes no qual um aprende a língua do outro. 
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aprendizagem de línguas estrangeiras online pode significar para aqueles acostumados ao 

sistema tradicional de ensino, um processo extremamente dinâmico e desafiador. 

Ao me tornar aprendiz de francês e instrutora de inglês em uma comunidade de 

aprendizagem de LEs online, as mensagens de feedback recebidas em resposta às atividades 

realizadas me despertaram especial interesse, tanto do ponto de vista de sua forma quanto 

pelos seus aspectos sociais e afetivos. Enquanto professora2, pude perceber que o ambiente de 

aprendizagem online propicia algumas formas de correção e de interação através das 

mensagens de feedback não observadas nos contextos presenciais de minha prática docente. 

Comecei a observar também que uma única mensagem de feedback poderia assumir outras 

funções além do tratamento do erro, ampliando as possibilidades de interação e de construção 

do conhecimento. 

 Em resposta a essa observação, e com base na literatura que aborda a aprendizagem 

de línguas mediada por computador, as teorias de aprendizagem e o feedback, este estudo teve 

como objetivo investigar o feedback trocado entre aprendizes em comunidade de 

aprendizagem online (CAO), de LEs através das seguintes perguntas de pesquisa: 

1  –  Quais são os tipos de feedback utilizados na interação instrutor-aprendiz no 

Livemocha? 

2 – Como os tipos de feedback observados em ambiente online diferem dos tipos de 

feedback ofertados em sala de aula presencial? 

3 – Como os diferentes tipos de feedback ofertados online buscam promover uma 

orientação positiva da aprendizagem? 

4 – Como o feedback nesta CAO pode propiciar maior oportunidade para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz? 

No capítulo 2, abordamos os pressupostos teóricos que nortearam este estudo. O 

capítulo divide-se em três seções que discutem a aprendizagem mediada por computador, as 

teorias de aprendizagem na aquisição de LEs online e a trajetória do feedback na 

aprendizagem. Na primeira seção, são apresentados conceitos como: educação a distância 

(EaD), aprendizagem de línguas mediada por computador (CALL), comunicação mediada por 

                                                            
2 Há alguns anos tenho lecionado inglês como LE em cursos livres de línguas e para alunos particulares, assim 
como em escolas públicas do segundo segmento do ensino fundamental. 
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computador (CMC), aprendizagem colaborativa mediada por computador (CMCL) e 

comunidade de aprendizagem online (CAO). São discutidas também como a relação 

professor-aluno ou instrutor-aprendiz modifica-se e reorganiza-se, assim como as 

características que a comunicação incorpora em contextos de aprendizagem online 

(POLONIA, 2007).  

Na segunda seção (2.2), são abordadas as diferentes teorias de aprendizagem de LEs: 

do cognitivismo ao socioconstrutivismo, assim como suas perspectivas sobre como funciona o 

processo de aquisição de uma língua (LONG, 1991; SWAIN, 1985 e 1995; ELLIS, 1998; 

GASS e MACKEY, 1997; SWAIN 2000 e 2006; NASSAJI e SWAIN, 2000; DONATO, 

2000; LANTOLF e THORNE, 2000).  

Na última seção do capítulo da fundamentação teórica (2.3), é apresentado um breve 

histórico do feedback na aprendizagem. A seção inicia-se com a definição de feedback por 

pesquisadores da área (PAIVA, 2003; MORY, 2004; PYKE e SHERLOCK, 2010). Em 

seguida, são apresentados os diferentes tipos de feedback apontados a partir de estudos 

realizados em contextos presenciais e online de aprendizagem (KULHAVY e STOCK, 1989; 

LYSTER e RANTA, 1997; MASON e BRUNING, 2001; PAIVA, 2003; KIELTY, 2004; 

MORY, 2004; LYSTER e MORI, 2006; SHUTE, 2007; PYKE e SHERLOCK, 2010, 

STORCH e WIGGLESWORTH, 2010) e a função que cada tipo de feedback desempenha no 

processo de aprendizagem. 

No terceiro capítulo, detalho a metodologia de investigação usada neste estudo. Este 

capítulo divide-se em duas seções. Na primeira seção caracterizo o presente estudo como 

sendo qualitativo - interpretativista de cunho netnográfico (AMARAL ET AL, 2008; 

KOZINETS, 2007), também denominado por alguns autores como etnografia digital ou 

etnografia virtual (HINE, 2002, 2004; MURTHY, 2008) e apresento as razões para tal. Em 

seguida, nas seções 3.2.1 e 3.2.2, descrevo os objetivos gerais e específicos deste estudo e o 

contexto da pesquisa, ou seja, a comunidade de aprendizagem de LEs online investigada. Na 

seção seguinte, (3.2.3) apresento os participantes da pesquisa, ou seja, os membros da 

comunidade de aprendizagem online estudada e eu, enquanto pesquisadora. Os instrumentos – 

a coleta de dados através do uso de filtros de informação e o registro das interações entre os 

membros da comunidade – e os procedimentos utilizados para a geração de dados são 

descritos na quarta seção. Por fim, descrevo os procedimentos de análise de dados. 
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No capítulo quatro, apresento os resultados da pesquisa. Esse capítulo divide-se em 

quatro seções. Na primeira seção, que busca responder à primeira pergunta de pesquisa, 

apresento os diferentes tipos de feedback instrutor-aprendiz identificados a partir da análise 

das mensagens de feedback. Na segunda seção, com o objetivo de responder à segunda 

pergunta de pesquisa, realizo um comparativo entre os tipos de feedback em ambiente online e 

os tipos de feedback em sala de aula presencial. Na terceira seção, de modo a responder a 

terceira pergunta de pesquisa, discuto como os diferentes tipos de feedback ofertados online 

buscam promover uma orientação positiva da aprendizagem. Na quarta seção, no intuito de 

responder à quarta pergunta de pesquisa, discuto como o feedback nesta CAO pode propiciar 

maior oportunidade para o desenvolvimento da autonomia do aprendiz. 

No quinto e último capítulo, apresento as considerações finais acerca desta pesquisa. 

Os objetivos e os procedimentos da pesquisa são retomados e os resultados sintetizados e 

comentados. Além disso, serão apontadas as limitações desta pesquisa e sugestões para 

pesquisas futuras.  

Espera-se, com este estudo, ampliar a tipologia concernente às formas de feedback 

oferecidos na EaD online, comparando os tipos de feedback  identificados com os tipos de 

feedback observados em sala de aula; assim como discutir algumas funções do feedback  neste 

contexto, quanto à orientação da aprendizagem e ao desenvolvimento da autonomia do 

aprendiz.  
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2.  A AQUISIÇÃO DE LEs EM COMUNIDADE ONLINE E O FEEDBACK 

 

 Neste capítulo, será apresentada a fundamentação teórica que serviu como base para 

esta pesquisa. Serão abordados conceitos relacionados à aprendizagem online, assim como os 

aspectos socioculturais para a aprendizagem, as teorias de aprendizagem de línguas 

estrangeiras e o papel do feedback na construção do conhecimento. 

 A primeira seção (seção 2.1) esclarece conceitos básicos sobre a aprendizagem de 

línguas mediada por computador, traçando uma breve trajetória sobre a evolução de CALL. 

Na segunda seção (seção 2.2), serão abordadas as teorias de aprendizagem de LEs e a 

mudança de paradigma ao longo do tempo; assim como alguns aspectos da teoria 

sociocultural que elucidam como a aprendizagem ocorre através da interação. Por fim, na 

seção 2.4, será apresentado um breve histórico sobre o feedback na aprendizagem, assim 

como será definido o termo feedback e apontados seus diferentes tipos. Será discutido 

também como sua função se refinou e se ampliou em consequências das mudanças de 

paradigma nas teorias de aprendizagem. 

 

2.1 A APRENDIZAGEM MEDIADA PELO COMPUTADOR 

 

Ao falar de aquisição de línguas em ambiente online, é preciso esclarecer o que é 

CALL (aprendizagem de línguas mediada por computador). Inicialmente, a CALL referiu-se à 

aprendizagem mediada pelo computador através de programas tradicionalmente utilizados 

para atividades de leitura, gramática e sintaxe nos anos 60, 70 e 80 que ofereciam um 

estímulo ao qual o aprendiz daria uma resposta. O tratamento do erro e o feedback ocorriam 

de forma discreta. Em programas mais recentes e sofisticados havia a tentativa de analisar a 

resposta dos aprendizes, apontando os erros, oferecendo suporte e atividades complementares 

e de revisão de conteúdo. A partir dos anos 90, os CD-Roms e os DVD-Roms agregaram o uso 

de sons e imagens à CALL, possibilitando uma aprendizagem multimídia através de 

atividades tais como o role play, na qual o aprendiz poderia gravar sua própria voz como parte 

de um diálogo com um falante nativo e reproduzi-lo ao término da gravação 
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(WARSCHAUER, 1995). Recentemente, conforme apontam Egbert e Petrie (2005) e Lamy e 

Hampel (2007), a CALL abrange outras terminologias, tais como CMC (comunicação 

mediada pelo computador) e CMCL (aprendizagem colaborativa mediada por computador). 

Em termos de aquisição de LEs online, os recursos multimídia são usados para provimento de 

insumo, mas a aprendizagem consolida-se a partir da interação entre aprendizes e instrutores. 

A CMCL tornou-se uma prática bastante difundida em todo o mundo, possibilitada a princípio 

pelo correio eletrônico e, mais recentemente, pelas redes sociais.  A CALL e a CMCL têm 

sido objeto de estudo de vários autores (EGBERT e PETRIE, op. cit; HOLMES e 

GARDNER, op. cit; LAMY e HAMPEL, op. cit; WARSCHAUER, 2008) em consequência 

da introdução das novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) no processo de 

aquisição de LE.  

 A princípio, as redes sociais surgiram com o propósito de promover a interação entre 

seus membros através do intercâmbio de informações pessoais. Mais recentemente, nota-se 

que além de servir a esse propósito, as redes sociais também têm sido usadas como ferramenta 

de construção de conhecimento coletivo de forma colaborativa, o que também as caracterizam 

como uma comunidade de prática ou uma comunidade de aprendizagem. Segundo Wenger 

(2006), o termo ‘comunidade de prática’, apesar de cunhado recentemente, refere-se a um 

fenômeno já antigo. São formadas por um grupo de pessoas comprometidas em compartilhar 

informações, aprender colaborativamente sobre determinado assunto e, principalmente, 

refinar suas práticas. Para tanto, os membros fazem uso de um conjunto de recursos, tais 

como a troca de experiências, de ferramentas, o mapeamento do conhecimento e a 

identificação do que ainda não sabem ou de formas de solucionar problemas recorrentes. Isto 

implica em uma demanda de tempo e em uma interação regular; isto é, envolvimento e 

comprometimento entre os membros da comunidade. É crescente o número de pessoas e 

organizações em todo o mundo que vêm utilizando as comunidades de aprendizagem para 

construir conhecimento e aperfeiçoar suas práticas. 

As comunidades de aprendizagem online exigirão de aprendizes e instrutores 

acostumados aos contextos presenciais, uma reaprendizagem. Consequentemente, os modos 

de ensinar e aprender terão de ser reavaliados para que maximizem as interações e a produção 

coletiva. Isto irá favorecer a descentralização e as trocas sociocognitivas. Logo a EaD online 

representa uma quebra de paradigmas educacionais e não mais um processo de ensino ou de 

instrução a partir de instrumentos tecnológicos. Vejamos, portanto, quais aspectos 
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constituirão a comunicação mediada pelo computador (CMC) e a interação em comunidade 

de aprendizagem online. 

A interação em CMC pode ocorrer de forma síncrona, ou seja, em tempo real através 

de mensagens trocadas instantaneamente ou de uma conversa ao vivo; ou de forma 

assíncrona, isto é, através de mensagens postadas que aguardam que o destinatário as leiam 

em um momento futuro e as respondam. Nesse tipo de ambiente, tanto a linguagem oral como 

a escrita adquirem características distintas daquelas recorrentes em interações face a face. 

Ocorre a ausência de alguns ou de vários elementos dos ambientes presenciais, tais como 

visibilidade, audibilidade, simultaneidade, efemeridade e ausência de registro. Em toda 

ocasião em que isso ocorrer, tornar-se-ão necessárias habilidades e procedimentos especiais. 

O locutor precisa explicitar suas intenções e expectativas de forma bastante objetiva para que 

seja plenamente compreendido. Além disso, nas relações humanas, através de conversas 

espontâneas ou nas interações em sala de aula, há a expectativa de que o outro demonstre que 

está prestando atenção ao que dizemos seja por meio de uma fala, um gesto, um olhar ou 

mesmo de uma expressão facial. Tais formas de sinalização poderão transmitir concordância, 

dúvida, apoio, ou simplesmente demonstrar que o interlocutor está atento à nossa fala. 

Quando as interações ocorrem apenas através de mensagens recebidas online, provavelmente 

a expectativa de uma resposta aumentará. Isso poderá gerar certa ansiedade ou mesmo aflição 

enquanto se aguarda o retorno do outro. Portanto, o esforço de co-construção de sentido será 

maior requerendo habilidades, considerações e procedimentos especiais. Torna-se, então, 

recorrente o uso dos emoticons ou smileys – símbolos criados a partir da combinação de 

caracteres tipográficos, tais como :)e :- ), expressando alegria, simpatia ou aprovação ou 

:( , expressando tristeza ou desapontamento (POLONIA, 2007).  

   

2.2. TEORIAS DE APRENDIZAGEM E A AQUISIÇÃO DE LEs ONLINE 

 

 Para investigar a aprendizagem de LEs ou de uma segunda língua (L2) é preciso 

primeiramente considerar dois de seus principais paradigmas: o primeiro baseado nas teorias 

cognitivas, com influências da psicologia e da linguística (LONG, 1991; SWAIN, 1985 e 

1995; ELLIS, 1998; GASS e MACKEY, 1997) e o segundo baseado nas teorias socioculturais 
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(SWAIN 2000 e 2006; NASSAJI e SWAIN, 2000; DONATO, 2000; LANTOLF e THORNE, 

2000).  

No paradigma cognitivo, a aprendizagem de línguas é vista como um processo interno 

de cada indivíduo cujo objetivo é analisar os mecanismos da mente que estimulam o 

desenvolvimento linguístico, assim como as atividades que auxiliam nesse processo. Por sua 

vez, a perspectiva sociocultural entende a linguagem como algo contextualizado e a 

aprendizagem de línguas como um processo interpessoal que ocorre em contexto social e 

cultural e que é mediado pelo mesmo. Essas teorias surgiram em um contexto de ensino e 

aprendizagem de línguas tradicional, em salas de aula; contudo, constituem embasamento 

fundamental para auxiliar a análise da aprendizagem em ambiente online. 

Segundo a perspectiva cognitivista, a aquisição de línguas é o resultado do 

processamento do insumo (input) recebido pelo aprendiz e depois absorvido, sendo então 

transformado em produção (output) da língua-alvo. Isto é, o aprendiz é exposto à língua-alvo 

(através de um texto, da fala do professor ou de um colega de classe, por exemplo), 

consequentemente ocorre a interação (entre os próprios aprendizes, entre aprendiz e professor, 

ou mesmo entre o aprendiz e um falante nativo) e, em seguida, há a produção da língua-alvo 

(o aprendiz realiza alguma atividade, seja esta escrita ou oral). O produto da interação servirá 

de insumo para o próprio aprendiz ou para outros aprendizes e assim sucessivamente, como 

representado pelo modelo de ‘input-output’ de Lamy e Hampel (2007): 

 
Figura 1. Modelo ‘input-output’ de aquisição de línguas, extraído de Lamy e Hampel (2007, p. 20). 
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Sobre a hipótese da interação, Long e Robinson (1998, p. 22) afirmam que: 

 “o ponto crucial para o desenvolvimento da linguagem é a interação entre 

aprendizes e outros falantes, principalmente, mas não somente, entre aprendizes e 

falantes mais proficientes e entre aprendizes e alguns tipos de textos, em especial, os 

mais elaborados.” 

A interação possibilita que o aprendiz seja exposto à língua-alvo; isto é, receba e 

absorva o insumo, tenha estímulo para produzi-la, e, eventualmente, receba feedback que 

informe se a produção está correta ou incorreta. A hipótese do insumo compreensível de 

Krashen (1982, 1985) explora a importância do insumo na aprendizagem de uma L2. Segundo 

o mesmo, insumo compreensível é uma forma de insumo que está um nível acima da 

competência linguística do aprendiz, mas que, contudo, poderá ser compreendida. Para 

Krashen, a exposição ao insumo compreensível e a motivação para aprender bastavam para a 

aquisição bem sucedida da L2. No entanto, sua abordagem não considerava o papel da 

produção e da interação na aprendizagem de L2. 

Sobre o papel da produção (output) na aquisição de L2, Swain (1985) enfatiza que este 

é o de possibilitar que o aluno use as estruturas linguísticas de maneira significativa. 

Estabelece a hipótese da produção compreensível (comprehensible output hypothesis), “[...] a 

produção que estende o repertório linguístico do aluno quando o mesmo se propõe a criar o 

sentido pretendido de forma precisa e apropriada (p. 252).” Oferecer ao aluno a oportunidade 

de produzir a língua-alvo promove a aprendizagem e também requer que o professor esteja 

preparado para negociar o produto dessa aprendizagem, seja quanto à forma ou ao sentido, de 

acordo com a necessidade do aluno. Ao produzirem a língua-alvo os alunos poderão notar as 

lacunas (gaps) em seu discurso; isto é, a distância entre o que pretendem dizer e o que sabem 

dizer, reconhecendo alguns de seus problemas linguísticos, podendo gerar conhecimento ou 

consolidar conhecimentos prévios. Outrossim, poderão também testar hipóteses sobre o 

sentido ou a forma. Muitas das vezes a produção do aluno, seja esta escrita ou oral, irá 

provocar um feedback negativo, levando-o a modificá-la ou reestruturá-la. 

Segundo a abordagem sociocultural, a aprendizagem ocorrerá através da interação em 

contexto social. Vale lembrar que no paradigma cognitivista, a interação é vista apenas como 

um meio de transmissão de insumo para o aprendiz ou como uma oportunidade para que o 

mesmo produza (ELLIS, 2003, p. 175).  
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A premissa básica da perspectiva sociocultural Vygotskiana é que o conhecimento é 

genuinamente social e construído através da colaboração, da interação e da comunicação entre 

os aprendizes em contextos sociais (VYGOTSKY, 2007). Para Vygotsky todo e qualquer 

conhecimento terá início nas relações sociais e colaborativas, sendo, por conseguinte, 

internalizado por cada indivíduo. 

Para que possamos compreender o escopo do estudo Vygotskiano é preciso elucidar o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Para Vygotsky, a aprendizagem é o 

resultado da interação social que ocorre na zona de desenvolvimento proximal. A ZDP seria, 

portanto: 

[...] a distância entre o estágio de desenvolvimento real, determinado pela solução 

independente de problemas e o estágio de desenvolvimento potencial, determinado 

através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração 

com pares mais competentes’. (VYGOTSKY, op. cit., p. 97).  

O par que possui maior conhecimento dará apoio e guiará o aprendiz, promovendo 

condições favoráveis a sua participação e ao desenvolvimento de suas habilidades e de seu 

conhecimento. Isto é, o par mais competente irá fornecer andaimento (WOOD, BRUNER, 

ROSS, 1976) ao aprendiz para que o mesmo possa construir conhecimento de acordo com 

suas necessidades através da colaboração. Portanto, ambos irão atuar na ZDP do aprendiz 

através de esforços mútuos e das relações sociais estabelecidas entre os mesmos. Através da 

mediação do parceiro mais competente, o aprendiz irá gradualmente sentir-se capacitado para 

resolver problemas de forma independente e se tornará mais autônomo. 

O objeto principal de investigação de Vygotsky era a aprendizagem e o 

desenvolvimento infantil; no entanto, sua noção de que elementos sociais influenciam as 

atividades sócio-cognitivas foi incorporada a uma gama de pesquisas sobre aprendizagem, 

contribuindo para vários conceitos, tais como: aprendizagem situada, ecologia da 

aprendizagem e comunidades de prática. 

A partir de uma perspectiva sociocultural, a CMCL propiciada pelas comunidades de 

aprendizagem online irá possibilitar que os aprendizes interajam e colaborem entre si de 

muitas formas. Fazer parte de uma comunidade colaborativa de aprendizagem de línguas é 

uma forma de desenvolver não somente competências linguísticas, como também intercâmbio 

cultural e consciência crítica. Aprendizes iniciantes, aprendizes mais competentes de LE e 



27 
 

falantes nativos estarão conectados a qualquer tempo e em qualquer lugar, propiciando a 

prática da língua, assim como o aprendizado de outras culturas. 

Dentro dessa perspectiva, é preciso esclarecer que a CAO irá viabilizar a 

aprendizagem; contudo, será o aprendiz, a partir de sua história e do ambiente em que vive 

quem irá fazer suas escolhas. Segundo Swain (2006, p. 156), ‘o aluno assumirá o papel de 

‘agente’: um indivíduo que percebe, analisa, rejeita ou aceita as soluções oferecidas, toma 

decisões, e assim por diante. O aluno se coloca como ‘agente atuando através dos meios de 

mediação’ (WERTSCH, 1991, p. 96). Essa concepção nos leva a perceber o aprendiz como 

um indivíduo cada vez mais autônomo e responsável pelo seu processo de aprendizagem. 

Assumir o papel de agente responsável pelo seu processo de aprendizagem exigirá 

certo nível de conscientização do aprendiz atuante neste contexto. Ao tornar-se membro de 

uma comunidade de prática online, o aprendiz assume o controle e a total responsabilidade 

pelo seu processo de aprendizagem, uma vez que não estará sob a supervisão de uma 

instituição educacional ou de um professor3. 

A aprendizagem humana é mediada pela interação, a partir do uso da linguagem assim 

como de outras ferramentas de mediação. Nas CAOs, os recursos multimídia e as atividades 

orais e escritas também irão mediar a aprendizagem. Além das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTICs) reproduzirem modelos que se assemelham aos de 

interação em circunstâncias face a face, tais como a fala, a escrita e a imagem; também 

possibilitam diferentes propiciações4. 

A linguagem é a principal ferramenta de mediação em toda aprendizagem humana, 

especialmente na aprendizagem de línguas, pois além de ferramenta é também o objeto de 

estudo. Isto é, pode ser considerada ao mesmo tempo uma atividade cognitiva e o produto da 

mesma. 

Segundo Swain (1995, 2000), os aprendizes poderão refletir sobre o uso da língua-

alvo, tornando-se capazes de controlar e internalizar seu conhecimento linguístico, através da 

metafala ou função metalinguística. As atividades escritas ou orais irão moldar e remodelar a 

cognição e a linguagem produzida durante essas atividades será também uma atividade 
                                                            
3 Professor no sentido tradicionalmente concebido da palavra como aquele que atua em sala de aula, em uma 
instituição de ensino. 
4  Propiciação (affordance), termo cunhado por GIBSON, 1979 apud LAMY e HAMPEL, 2007, p. 34. Para 
ampla compreensão sobre este conceito recomenda-se a leitura do capítulo 3. 
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mediadora do pensamento, da cognição. Portanto, a linguagem será o ‘agente’ responsável 

pela produção de sentido, uma ferramenta cognitiva. Na CAO, a lingualização5 poderá ocorrer 

através do diálogo colaborativo6 entre aprendizes/instrutores (através dos chats, por exemplo), 

ou do aprendiz consigo mesmo (mediante as mensagens de feedback, por exemplo). Ao 

receber mais de uma ou mesmo várias mensagens de feedback que orientem o mesmo 

exercício de formas diferentes o aprendiz terá que compará-los, analisá-los e tomar uma 

decisão sobre qual orientação rejeitar ou aceitar. O aprendiz estará atuando como agente de 

seu processo de ensino-aprendizagem. Nesse processo de escolha, o aprendiz estará engajado 

em dialogo colaborativo consigo mesmo. Estará usando a linguagem para mediar seu 

pensamento, a cognição para aprender sobre a LE. 

 

2.3. O FEEDBACK NA APRENDIZAGEM: UM BREVE HISTÓRICO 

 

  Segundo o dicionário Webster’s online, a definição básica de feedback é “processo 

em que parte do output de um sistema retorna ao input de modo que possa regular o próximo 

output”.  No que se refere à instrução, feedback pode ser entendido como qualquer forma de 

comunicar ao aprendiz sobre a acuidade de sua produção (PYKE e SHERLOCK, 2010, p. 

110). A informação transmitida através do feedback poderá não tão somente corrigir, como 

também indicar precisão, orientar o aprendiz, motivar, fazer comparações críticas, orientar 

sobre o prosseguimento da lição, avaliar ou mesmo guiar o foco da aprendizagem. Três 

definições de feedback apontadas no início do século XX consideram aspectos relevantes para 

o conceito que temos atualmente de feedback. Primeiro, o feedback funciona como fator de 

motivação ou de incentivo que aumenta a resposta e/ ou a acuidade. Segundo, o feedback 

fornece uma mensagem de reforço que irá automaticamente relacionar as respostas ao 

estímulo oferecido – sendo o foco a obtenção de respostas corretas. Por fim, o feedback 

fornece informações úteis para que o aprendiz possa validar ou modificar sua resposta inicial 

                                                            
5 Segundo Swain (2006, p. 151), “[...] refere-se ao processo de produzir sentido e moldar o conhecimento e a 
experiência através da linguagem. [...] Lingualizar sobre a linguagem é uma das formas pelas quais aprendemos 
uma língua.” 
6  Diálogo em que os falantes estão engajados na solução de problemas e na construção de conhecimento. 
(SWAIN, 2000, p. 102). 
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– sendo o foco o tratamento do erro (MORY, 2004, p. 746). Para Paiva (2003, p.1) o feedback 

em contexto de interação online pode ser definido como “reação à presença ou ausência de 

alguma ação com o objetivo de avaliar ou pedir avaliação sobre o desempenho no processo de 

ensino-aprendizagem e de refletir sobre a interação de forma a estimulá-la, controlá-la, ou 

avaliá-la.” 

Tendo em vista as diferentes definições sobre o que é o feedback, a depender da época 

e do contexto em que o mesmo é observado, vejamos a seguir um breve histórico sobre sua 

trajetória na aprendizagem. 

Nos anos 60, a instrução programada ou o behaviorismo de Skinner – com base na lei 

do efeito de Thorndike7 - afirmava que a solução para os problemas da educação seria a 

utilização de materiais estrategicamente desenvolvidos para o uso em sala de aula, que 

guiariam o aluno em um processo linear de aprendizagem, moldando o comportamento, 

reforçando respostas corretas e desestimulando respostas incorretas.  Dentro da perspectiva 

behaviorista, o feedback deveria ser usado como estímulo e motivação para as respostas 

corretas. Desse modo, os erros eram deixados à margem do processo de aprendizagem pelo 

fato de que implicariam em fatores emocionais, gerando angústia ou aflição no aprendiz. 

Vemos, portanto, que o feedback não servia a fins instrucionais, pois era usado apenas como 

ferramenta motivacional, cujo objetivo era regular a performance dos alunos (MORY, 2004, 

p. 46). 

Por volta dos anos 70, muitos pesquisadores questionavam a utilização do feedback 

apenas com a finalidade de reforçar ou motivar o comportamento do aprendiz. A partir de 

então, estudos indicam que o feedback serve primordialmente para corrigir erros e não apenas 

para reforçar respostas corretas. À luz da perspectiva do processamento de informação ou do 

cognitivismo, o feedback assume a condição de provedor de insumo, permitindo que o 

aprendiz participe do seu processo de aprendizagem na medida em que toma consciência de 

seus erros e tem a oportunidade de corrigi-los. A correção dos erros, assim como a análise dos 

mesmos, passa a ser o foco dos estudos pelas próximas décadas (MORY, 2004, p. 46). 

Tendo como ponto de partida o breve histórico da trajetória do feedback na 

                                                            
7 A Lei do Efeito de Thorndike postula que o feedback funciona como o elo entre as respostas e o estímulo 
prévio. O estudo mostra que uma resposta seguida de um “estado recompensador de eventos” provavelmente 
será repetida e irá aumentar a probabilidade de aprendizagem (MORY, op. cit., p.746) 



30 
 

aprendizagem, serão apresentados nas seções a seguir estudos realizados na últimas décadas 

que tiveram por objetivo comum investigar a função do feedback no processo de ensino-

aprendizagem. Alguns estudos abordados foram realizados em contexto de aula presencial; 

outros, através dos ambientes de aprendizagem online. Vejamos, portanto, os diferentes tipos 

de feedback verificados em ambos contextos de aprendizagem. 

 

2.3.1 Feedback formativo: verificação e elaboração 

 

Apoiados na teoria cognitivista, estudiosos (KULHAVY e STOCK, 1989) afirmam 

que o feedback efetivo é aquele que fornece ao aprendiz dois tipos de informação: verificação 

e elaboração. A verificação é simplesmente julgar se uma resposta está correta ou incorreta, 

enquanto a elaboração é a informação que proverá dicas relevantes para guiar o aprendiz em 

direção à resposta correta. Atualmente, estudos evidenciam que para que o feedback seja bem 

sucedido, isto é, para que promova uma maior aprendizagem, deverá ser constituído de 

verificação e de elaboração. A partir da combinação de ambas, será possível destacar os erros 

a partir da resposta dada, prover opções de resposta correta e fornecer informações que 

reforçam as respostas corretas, fazendo com que não sejam esquecidas. Segundo Shute (2007, 

p. 1), a verificação e a elaboração constituem o feedback formativo, “[...]cujo objetivo é 

modificar o pensamento ou o comportamento do aprendiz, promovendo a aprendizagem”. A 

autora afirma que o objetivo principal do feedback formativo é ampliar o conhecimento do 

aprendiz, suas habilidades e sua compreensão sobre determinado conteúdo. Portanto, o 

feedback poderá fazer com que o aprendiz note alguma estrutura linguística que ainda não 

domina, ou seja, uma lacuna (gap) em seu discurso8; podendo gerar conhecimento ou 

consolidar conhecimentos prévios. Poderá ser usado também como feedback que dá suporte 

ao aprendiz, diminuindo a carga cognitiva em contextos em que se espera um alto 

desempenho. Por fim, o feedback formativo poderá prover orientações para a correção de 

estratégias inadequadas para a realização de tarefas, erros ou equívocos9. Ao assumir uma 

                                                            
8 Lacuna ou gap neste estudo entendido como a distância entre o que os aprendizes pretendem dizer e o que 
sabem dizer. 
9  Erro  aqui  compreendido  como  o  resultado  da  tentativa  do  aprendiz  em  produzir  a  língua‐alvo  sem  ter 
recebido insumo acerca de determinada estrutura linguística ou sem ter obtido domínio da mesma. Equívoco 
trata‐se da produção incorreta da língua‐alvo apesar do conhecimento prévio do aprendiz. 
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função corretiva, o feedback formativo deverá verificar se a resposta do aprendiz está certa ou 

errada e fornecer informação sobre a resposta correta, seja de forma explícita ou implícita.  

Para Mason e Bruning (2001, p.2), há diferenças consideráveis entre os tipos de 

elaboração. Segundo os autores, a elaboração do feedback é tipicamente informativa, com 

assuntos específicos, ou com respostas específicas. A elaboração informativa não se refere 

necessariamente a respostas individualizadas, mas provê um esquema com informações 

relevantes para que se possa chegar à resposta correta. Por sua vez, a elaboração com assuntos 

específicos provê informação mais específica sobre a questão ou sobre o assunto de interesse. 

Este tipo de elaboração guia o aprendiz até a resposta correta, mas não aborda respostas 

incorretas. A forma mais específica e direta de feedback é aquela que contém respostas 

específicas. A elaboração com respostas específicas aborda tanto as respostas corretas quanto 

as incorretas; e, caso o aprendiz opte pela resposta incorreta, o feedback com respostas 

específicas explica porque a resposta selecionada está incorreta e provê a informação correta. 

Vimos nesta seção que alguns autores denominam feedback formativo o tratamento do 

erro que outros estudiosos da área também chamam de feedback corretivo. Veremos na 

próxima seção outras definições e exemplos de feedback relatados na literatura que 

complementam o conceito de feedback formativo . 

 

2.3.2 Feedback corretivo 

 

De acordo com Kielty (2004, p. 18), O feedback corretivo constitui-se de qualquer 

comentário ou sugestão fornecida pelo instrutor ao aprendiz, seja verbalmente ou por escrito, 

em atividades propostas, quizzes ou em testes. Ainda segundo a autora, o feedback corretivo 

provê mais do que a simples informação de que uma resposta está certa ou errada, fornece ao 

aprendiz sugestões específicas sobre como melhorar seu desempenho ou, ainda, provê 

informação adicional ou recursos para guiá-lo até a resposta correta. 

Estudiosos da área (MASON e BRUNING, 2001; MORY, op. cit.; SHUTE, op. cit.; 

PYKE e SHERLOCK, 2010) apontam basicamente cinco tipos de feedback corretivo, 
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apoiados no estudo realizado por Dempsey, Driscoll e Swindell de 1993. São eles: 

1 – Ausência de feedback: uma pergunta é feita ao aprendiz e espera-se que ele 

responda; porém, nada é dito sobre a acuidade de sua resposta. 

 

2 – Feedback de simples verificação ou de conhecimento de resultado – informa ao 

aprendiz se a resposta está certa ou errada. 

 

3 – Feedback de resposta correta – informa ao aluno a resposta correta. 

 

4 – Feedback elaborado – fornece explicação que justifica porque a resposta do 

aprendiz está correta ou incorreta ou permite que o aprendiz revise parte da instrução. 

 

5 – Feedback ‘tente novamente’ – informa ao aprendiz que a resposta está incorreta e 

permite uma ou mais tentativas para que a mesma possa ser corrigida. 

 O estudo de Lyster e Ranta (1997) acerca do tratamento do erro na produção oral 

aponta alguns tipos de feedback corretivo verificados em classes de imersão de francês no 

Canadá, com alunos com idade entre 9 e 11 anos e mediante a análise dos enunciados do 

professor. São eles: 

1 - Correção explicita: feedback em que o professor fornece a forma correta e 

claramente indica que a produção estava incorreta, como no exemplo10: 

Professora: Would you have had some ice cream if I had asked you? 

Jana: I will. 

Professora: You would. You should say “I would”. 

                                                            
10 Os exemplos utilizados foram extraídos do estudo de Lima, 2002 apud Lima e Menti, 2004 e se constituem em 
dados de Projeto Pós-Doutoral desenvolvido na Universidade de Toronto, Canadá, com Bolsa Capes, junto à 
equipe da Profa. Dra. Nina Spada, no período de agosto de 2001 a julho de 2002, focalizando uma sala de aula 
de inglês em contexto brasileiro. Esse estudo é parte do Projeto ALESA – Aquisição de LE em Sala de Aula – do 
PPG-Letras da UFRGS. A escolha pela exemplificação dos tipos de feedback corretivo a partir destes dados em 
vez dos utilizados por Lyster e Ranta (1997) se deve ao fato dos mesmos terem sido coletados em contexto 
brasileiro e em aulas de inglês. 
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Jana: Okay.  

 

2 - Recasts: são definidos como movimentos corretivos quando o professor reformula 

todo ou parte do enunciado do aluno sem que o erro seja apontado, como no exemplo: 

Marco: Who see his card? 

Professora: Who saw his card? (sem ênfase à forma verbal) 

3 - Pedidos de esclarecimento: constituem o tipo de feedback corretivo no qual o 

professor expressa que não compreendeu o enunciado do aluno, ou que o enunciado 

foi mal formulado, sendo necessária sua repetição ou reformulação: 

Bela: That was when the Portuguese realized 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. 

4 - Feedback metalinguístico: é um movimento corretivo no qual o professor fornece 

comentários, informações ou perguntas relacionadas à formação correta do enunciado 

do aluno, mas não provê a forma correta explicitamente: 

Marco: They can preserve her cultural things. 

Professora: No, “her” is not correct. It’s not third person singular. 

Marco: Their they they their cultural things but they have to use our things. 

5 - Elicitação: São três as estratégias de elicitação. A primeira ocorre quando o 

professor espera que o aluno complete seu enunciado, por meio de uma pausa 

estratégica. Na segunda estratégia, o professor faz perguntas que provoquem a 

resposta correta.  A terceira ocorre quando o professor solicita que o aluno reformule o 

enunciado. Vejamos, abaixo, um exemplo da primeira estratégia de elicitação: 
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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. 

6 - Repetição: é o feedback corretivo no qual o professor repete o enunciado mal 

formulado  pelo  aluno,  dando  ênfase  por meio da entonação, mas não provê a forma 

correta: 

Paula: The govern say everything is okay. 

Professora: The govern? 

Paula: Oh, the government. 

Os resultados do estudo indicam que o feedback de maior ocorrência em contexto de 

aula presencial, foi o recast, seguido da elicitação e do pedido de esclarecimento, conforme a 

tabela abaixo: 

 
Tabela 1: Tipos de feedback corretivo e ocorrência em sala de aula. Extraído de Lyster e Ranta (1997, 

p. 53). 
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Em um estudo mais recente, Lyster e Mori (2006) investigam o feedback nas 

interações professor-aluno em classes de imersão de francês e de japonês, com base em 

apenas três tipos de correção: a correção explícita, os recasts e os prompts. Segundo os 

autores, prompts constituem uma variedade de sinais que levam o aluno ao autorreparo e 

englobam os seguintes tipos de feedback: elicitação, pistas metalinguísticas, pedidos de 

esclarecimento e repetição. Desse modo, ao submeter o aluno a um prompt, o professor estará 

fornecendo pistas para que o mesmo recorra a recursos próprios que levem ao autorreparo, 

enquanto que ao realizar uma correção explícita ou um recast, o professor inicia e conclui um 

reparo com apenas um movimento.  

Os resultados deste estudo apontam, mais uma vez, para a predominância do uso de 

recasts em contextos de aprendizagem presenciais, conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 2: Tipos de feedback e ocorrência em sala de aula. Extraído de Lyster e Mori (2006, p. 284).

Apesar de Lyster e Mori (op. cit.) se referirem a estes três tipos de feedback como 

‘feedback interacional’, o foco continua sendo a correção e não a interação propriamente dita. 

Sobre o que se entende nesse estudo como sendo um ‘feedback interacional’, especificamente 

com base em estudos sobre contextos de aprendizagem online, falaremos na seção 2.3.4. 

 Para o presente estudo, em que somente mensagens de feedback escritas serão 

analisadas, consideraremos também como feedback corretivo a reformulação11 (STORCH e 

WIGGLESWORTH, 2010, p. 308) definida por Thornbury (1997) como a “[...] reescrita do 

                                                            
11 O  termo  ‘reformulação’  neste  estudo  refere‐se  somente  ao  feedback  escrito,  tendo  sido  a  tradução  de 
reformulation (STORCH e WIGGLESWORTH, 2010). O termo recast (LYSTER e RANTA, 1997), que também pode 
ser traduzido como ‘reformulação’, refere‐se ao feedback oral que não integra os dados aqui analisados. 
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texto do aluno em que erros gramaticais e lexicais são corrigidos, preservando ao máximo o 

sentido pretendido pelo mesmo.” Dessa forma, o conteúdo da versão original é mantido, mas 

as impropriedades, inadequações retóricas, ambiguidades, confusão lógica, estilo, assim como 

inadequação lexical e erros gramaticais são reorganizados. Neste procedimento, o aprendiz 

recebe a versão reformulada de seu texto, sem indicações explícitas do erro, para que possa 

compará-la com seu texto original. Vejamos abaixo, um exemplo de reformulação extraído do 

estudo de Storch e Wigglesworth (op. cit., p. 308), realizado com 48 mestrandos na Austrália: 

Versão original: 

Analysing seasonally, the highest rainfalls constantly occurs in summer for all cities. And the 

lowest being in winter. 

Versão reformulada: 

Analysing the graph seasonally for all cities, the highest rainfalls constantly occur in summer 

and the lowest in winter. 

O estudo de Storch e Wigglesworth (op. cit.) também buscou investigar os efeitos da 

edição, feedback indireto em contraposição à reformulação que as autoras definem como 

feedback direto, na aprendizagem: 

Exemplo de edição (editing):  

Versão original:  

Beijing also had the average rainfall in summer, which was 150 mm. However, in spring, 

autumn, and winter, they were roughly 20 mm. 

Versão editada: 

(Beijing also had the average rainfall in summer, which was 150 mm). 

C 

However, in spring, autumn, and winter, they were roughly 20 mm. 

 Ao incorporar uma função corretiva, o feedback, mesmo que em sua forma mais 
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simples, deverá verificar se a resposta do aprendiz está certa ou errada. A verificação 

geralmente virá acompanhada pela elaboração para fornecer mais informação ao aprendiz. 

Veremos na seção seguinte que, em estudos mais recentes, a elaboração poderá servir não 

somente para informar ao aprendiz acerca de seus erros, mas também para sugerir formas de 

como melhorar seu desempenho, o estimulando na busca de seus objetivos. 

 2.3.3 Feedback motivacional 

 

Além da função corretiva, outra função importante do feedback é a de motivar a 

aprendizagem. Enquanto o feedback corretivo orienta sobre o conteúdo específico de uma 

atividade, o feedback motivacional orienta o aprendiz. O feedback é um meio de fazer com 

que o aprendiz estude e teste conhecimentos; ou seja, esse tipo de feedback constitui  atitudes 

que motivam a obtenção de um melhor desempenho e que aumentam a confiança para 

alcançar metas maiores. A motivação é considerada um aspecto chave de mediação no 

desempenho dos aprendizes e a falta dela poderá fazer com que os aprendizes se tornem mais 

propensos a cometer erros (MORY, op. cit.; SHUTE, op. cit.; PYKE e SHERLOCK, 2010). 

Segundo esse autores, os aprendizes necessitam de feedback sobre seu desempenho, para que 

saibam se estão conseguindo progredir rumo aos seus objetivos ou não. Desse modo, o 

feedback motivacional deverá encorajar o aprendiz a alcançar suas metas, sendo que, o foco 

deverá ser o esforço e a aprendizagem e não o desempenho. Quando a aprendizagem baseia-se 

em alcançar um objetivo em particular, independentemente da performance obtida ao longo 

da trajetória, o aprendiz responderá positivamente a este tipo de feedback. Assim, a meta 

estabelecida poderá mudar temporariamente, e, após algum tempo, ser modificada através de 

uma intervenção. Nesse momento, o feedback poderá exercer grande influência sobre a 

motivação dos aprendizes. O feedback motivacional irá prover bases para que o aprendiz sinta 

que pode, através de seu próprio esforço, assumir o controle de sua aprendizagem, e 

consequentemente, tornar-se cada vez mais engajado. Mory (op. cit.), assim como Pyke e 

Sherlock (op. cit.), apontam algumas funções do feedback motivacional com base no estudo 

de Hoska de 1993: 

 

1 – reforçar o incentivo para que as metas de aprendizagem sejam alcançadas. 

2 – apoiar o aprendiz para que continue se esforçando. 

3 – fazer com que a instrução seja relevante para o aprendiz. 
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Para Mory (op. cit., p. 766), pesquisas sobre motivação na aprendizagem sugerem que 

os alunos que têm a oportunidade de melhorar seu desempenho através da prática e que 

recebem algum tipo de feedback terão uma percepção positiva de suas habilidades e se 

tornarão altamente motivados. Portanto, o feedback desempenha papel crucial na melhoria do 

desempenho e na manutenção da motivação dos alunos, independentemente da quantidade de 

erros que tenham sido cometidos. 

Ainda considerando outros aspectos inerentes à aprendizagem que não o tratamento do 

erro, veremos na seção 2.3.4 como a questão do desempenho e do comportamento social, 

especialmente em CAOs, poderá orientar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.3.4 Feedback avaliativo/informativo e interacional 

 

Segundo Paiva (2003, p. 1) há também outros dois tipos de feedback a serem 

considerados quando se trata de aprendizagem online: o feedback avaliativo e o feedback 

interacional. Sendo o primeiro aquele que informa ao aprendiz sobre o desempenho 

acadêmico do aluno ou do professor, e o segundo aquele que registra reações ao 

comportamento interacional do aluno e do professor. Para Paiva (op. cit.) o feedback 

interacional pode contemplar o que Vigil e Oller (1976) chamam de feedback afetivo; isto é, 

aquele que está relacionado às reações emocionais como resposta à própria interação. A partir 

de dados coletados em cursos online ministrados na UFMG desde 1997, a autora relaciona os 

seguintes tipos de feedback avaliativos e interacionais: 

 

Feedback avaliativo: 

1. O professor avalia o aluno; 

2. O professor avalia o grupo; 

3. O aluno pede feedback sobre uma tarefa; 
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4. O aluno avalia o curso ou o professor; 

5. O aluno avalia o grupo; 

6. O aluno avalia a si mesmo; 

7. O aluno avalia o colega. 

Feedback interacional: 

1. O aluno estimula a permanência de outro aluno no grupo; 

2. O professor estimula permanência de aluno(s) no grupo; 

3. O aluno solicita confirmação de recebimento de mensagem aos colegas ou ao 

professor; 

4. O professor ou aluno confirma recebimento de mensagem; 

5. O professor avalia a interação; 

6. O aluno avalia a interação; 

7. O professor envia sugestão de normas de interação; 

8. O aluno envia sugestão de normas de interação. 

Para Paiva (op. cit., p. 8), a literatura sobre feedback em sala de aula tem focalizado 

essencialmente as ações que caracterizam situações de aprendizagem com ênfase nos erros. 

Segundo a autora, sendo a aprendizagem algo que ocorre por meio de interações sociais entre 

aprendizes e instrutores, é importante que seja dada maior atenção ao feedback interacional. 

Ainda segundo a mesma, a interação nos cursos on-line, considerada parte central do processo 

de aprendizagem, é movida pelo feedback que é fator determinante para o sucesso do curso; 

sendo o silêncio nesse contexto um poderoso feedback negativo que pode levar ao abandono 

do mesmo. 

Kielty (2004) classifica como feedback informativo o que Paiva (op. cit.) chama de 

feedback avaliativo. Segundo Kielty, o feedback informativo avalia o aluno ou informa sobre 
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o seu desempenho ao responder suas perguntas ou atribuir notas e comentários às atividades 

propostas. 

Em CMCL será essencial que o feedback corretivo seja oferecido de forma bastante 

clara, objetiva e detalhada já que muitas vezes ocorre de maneira assíncrona e não há 

possibilidade de negociação da forma ou do sentido no momento em que o erro ocorre. É 

essencial que o instrutor online esteja atento à maneira como oferece feedback aos alunos para 

que de fato os esteja orientando à reflexão e correção dos seus erros e não gerando novas 

dúvidas. Assim os alunos perceberão que o feedback recebido é relevante para o processo de 

construção de seu conhecimento e que colabora para uma aprendizagem autônoma. 

Vemos, portanto, que os ambientes de aprendizagem online propiciam uma gama de 

possibilidades para o uso de feedback antes inimagináveis, em decorrência dos recursos 

disponibilizados pelas NTICs e das facilidades de interação propiciadas pela internet. Há uma 

grande diferença entre a instrução programada de Skinner dos anos 60, fundamentada em 

etapas lineares, e os ambientes interativos online, onde a troca de informações ocorre em 

qualquer tempo e espaço. Apesar do aprendiz e do instrutor estarem fisicamente separados, o 

feedback fornecido irá personalizar a aprendizagem, assim como prover as bases para que a 

mesma ocorra.  

Na seção seguinte, veremos qual a função que o feedback pode desempenhar nas 

interações sociais que embasam o processo de aprendizagem, através da perspectiva 

socioconstrutivista. 

 

2.3.5 Feedback na perspectiva socioconstrutivista 

 

Após anos de estudo sob o prisma do behaviorismo e do cognitivismo e mediante a 

mudança de paradigma na aprendizagem, o feedback passa então a ser analisado a partir de 

uma perspectiva socioconstrutivista. Portanto, entende-se que não há um conhecimento 

externo que o aprendiz internalize simplesmente, mas que o conhecimento será construído 

pelo próprio aprendiz, com base na sua realidade, em experiências anteriores e até mesmo em 

suas crenças. Isto é, o conhecimento será construído na mente do aprendiz, através da 

interação em ambientes autênticos de aprendizagem (MORY, op. cit., p.770 - 772). Segundo a 
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pesquisadora, neste contexto, o feedback funcionaria como provedor de ferramentas 

intelectuais, e serviria de base para que o aprendiz possa construir sua realidade. Sendo assim, 

como os aprendizes estariam engajados na solução de problemas através da interação com 

pares equivalentes dentro de um contexto, o feedback também pode ocorrer sob a forma de 

discussão entre os aprendizes e por meio de comparações do conhecimento internamente 

construído. Ou seja, o feedback auxilia o aprendiz na construção de uma realidade interna, 

provendo ferramentas cognitivas; ajuda o aprendiz a resolver problemas complexos dentro de 

contextos relevantes; ocorre mediante a negociação entre aprendizes; orienta em direção a 

formas múltiplas de representação; reorienta os aprendizes em direção a metas 

preestabelecidas; e desafia o aprendiz a buscar seu desenvolvimento potencial.  

Ao exercer tais funções, o feedback proverá ao aprendiz andaimento para que  possa 

autorregular o seu processo de aprendizagem, na posição de agente que analisa possibilidades 

de modo a aceitá-las ou rejeitá-las. De acordo com Mory (op. cit., p. 773), o aprendiz que se 

autorregula ou que é autônomo tem ciência de seu conhecimento, de suas crenças, de suas 

motivações e de sua cognição; e por essa razão, são mais bem sucedidos. Esses aprendizes 

serão capazes de desenvolver estratégias cognitivas para criar um feedback interno, que irá 

afetar a forma que irão usar a informação recebida através do feedback externo.  

A autorregulação é o processo de interpretação de informação com base nas crenças e 

no conhecimento, no estabelecimento de metas e na aplicação de estratégias para que possa 

gerar produtos mentais e comportamentais (figura 2). Os produtos mentais incluem tanto 

aspectos afetivos quanto cognitivos. Os aprendizes irão monitorar seu processo de 

engajamento e o seu produto através do feedback interno. Consequentemente irão 

reinterpretar a tarefa e seu próprio engajamento, o que irá afetar o engajamento subsequente. 

Poderá ocorrer alterações de metas ou o estabelecimento de novas metas, revisão e adaptação 

das estratégias de aprendizagem ou mesmo o desenvolvimento de novas estratégias. Neste 

momento, caso o feedback externo ocorra, maiores informações poderão ser dadas para 

auxiliar o aprendiz nesse processo. 
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Figura 2. Modelo de aprendizagem autorregulada, extraído de Mory (2004, p.773). 

A aprendizagem mediada por computador promove uma abordagem 

socioconstrutivista, a partir da interação entre os aprendizes, assim como da oferta de 

feedback significativo. Desse modo, o papel do feedback na aprendizagem online é crucial 

para que os aprendizes atuantes em CAO sejam bem sucedidos. O feedback poderá ser usado 

para fomentar a aprendizagem nas comunidades online, assim como o sentimento de 

conectividade entre os aprendizes. 
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3.  A METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

  

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada neste estudo, assim como as 

razões que motivaram a sua escolha. Serão apresentados os objetivos gerais e específicos do 

estudo, o contexto em que foi realizado, os participantes, os instrumentos e procedimentos de 

geração de dados e os procedimentos de análise do feedback. 

 

3.1. O ESTUDO NETNOGRÁFICO 

 

O neologismo “netnografia” (netnography = net + etnography) foi originalmente 

cunhado por um grupo de pesquisadores norte americanos, Bishop, Star, Neumann, Ignacio, 

Sandusky e Schatz, em 1995, para descrever um desafio metodológico: preservar os detalhes 

ricos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico (AMARAL et. al., 2008, 

p. 34). Segundo Hine (2000): 

A etnografia em sua forma básica consiste em que o pesquisador submerja no 

mundo que estuda por um tempo determinado e leve em consideração as relações 

que se formam entre quem participa dos processos sociais deste recorte de mundo, 

com objetivo de dar sentido às pessoas, quer esse sentido seja por suposição ou pela 

maneira implícita em que as próprias pessoas dão sentido às suas vidas. (p. 63) 

Com o mesmo intuito de cunhar um termo que possa abarcar todas as peculiaridades 

de um estudo etnográfico em ambiente online, teóricos (HINE, 2002, 2004; MURTHY, 2008) 

também têm utilizado os termos etnografia digital ou etnografia virtual.  

 De acordo com Geertz (2001), as premissas básicas da etnografia são manter postura 

inicial de estranhamento do pesquisador em relação ao objeto; considerar a subjetividade; 

considerar que os dados resultam da interpretação do pesquisador; e, finalmente, considerar o 

relato etnográfico como sendo de textualidades múltiplas.  Para Murthy (op. cit., p. 838), 

apesar da etnografia atualmente percorrer os meios digitais, suas premissas epistemológicas 

continuam as mesmas. Segundo o autor, a etnografia nada mais é do que contar estórias 

sociais, e, com o advento das novas tecnologias, as estórias continuam a seguir seu curso, 

apenas o modo como são contadas é que muda. 
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Para Moita Lopes (1994), a pesquisa etnográfica está inserida no paradigma 

interpretativista de pesquisa e, com o intuito de caracterizá-lo, o autor o compara ao 

paradigma positivista. Na pesquisa positivista, o intuito é a observação direta do fenômeno 

em estudo; enquanto que na pesquisa interpretativista, o acesso ao fenômeno estudado ocorre 

de maneira indireta, através da interpretação dos significados que o constituem. Na 

perspectiva positivista, as variáveis do mundo social são passíveis de padronização, o que leva 

a generalizações; enquanto que na perspectiva interpretativista aceitam-se múltiplos 

significados da realidade, passíveis de interpretação. Portanto, dentro desta perspectiva, 

segundo o autor, busca-se identificar as particularidades e não as generalizações.  

Portanto, este estudo seguirá a metodologia qualitativo – interpretativista, pois não 

possui como objetivo quantificar dados, mas fazer uma análise mais profunda dos dados 

coletados por meio dos instrumentos de pesquisa de modo que, indutivamente, se possa 

extrair conclusões acerca do tema investigado. 

Além de manter as premissas básicas da etnografia, a netnografia deverá considerar 

procedimentos específicos necessários quando da transposição da metodologia do espaço 

físico para o espaço online. Segundo Kozinets (1997, p. 9), deverá haver critérios para a 

escolha de seus informantes e grupos estudados: 

1) indivíduos familiarizados entre eles; 

2) comunicações que sejam especificamente identificadas e não-anônimas; 

3) grupos com linguagens, símbolos, e normas específicas, e; 

4) comportamentos de manutenção de enquadramento dentro das fronteiras de dentro e fora 

do grupo. 

 Para o autor, “a intenção da utilização desses quatro critérios garante que se está de 

fato estudando uma cultura ou uma comunidade [...] e não simplesmente examinando uma 

reunião temporária.” Sendo a comunidade e seus informantes considerados válidos, Kozinets 

(2007) propõe quatro procedimentos específicos de transposição da etnografia para a 

netnografia: entrée cultural; coleta e análise de dados; ética de pesquisa; e feedback e 

checagem de informações com os membros do grupo. A entrée cultural é uma etapa anterior à 

coleta de dados em que o pesquisador faz um levantamento dos tópicos e das questões a 

serem analisados, assim como das comunidades, fóruns ou grupos onde poderá obter 
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respostas satisfatórias e pertinentes ao seu estudo. Para a coleta e a análise, há três formas 

consideradas eficazes. Na primeira, os dados coletados são copiados diretamente dos 

membros da comunidade e, devido ao grande número de informações disponíveis, é 

aconselhável que sejam usados filtros para que somente informações relevantes ao estudo 

sejam recuperadas. A segunda forma de coleta está relacionada aos registros da interação 

entre os membros da comunidade, dos símbolos utilizados e da própria participação do 

pesquisador. A terceira são os dados coletados através de entrevistas com os membros 

participantes, seja através dos chats, das mensagens instantâneas ou mesmo de e-mails. Sobre 

a questão da ética, o autor aponta a importância de se observar até que ponto a informação 

disponível em um site é pública ou privada, e qual é o consenso para o uso das informações 

em ambiente online. Uma vez que a netnografia é uma metodologia que se utiliza da coleta do 

material que resulta das interações entre pessoas reais, a conduta eticamente aconselhável é 

que o pesquisador se identifique e informe o propósito de sua pesquisa, solicitando a 

autorização para o uso das informações obtidas através das interações dos membros da 

comunidade. Outrossim, é recomendável a preservação da identidade dos participantes, 

tratando-os por pseudônimos, assim como a incorporação de suas respostas ou mensagens de 

feedback ao estudo. Segundo Kozinets (op. cit.), a checagem de dados com os membros do 

grupo legitima e agrega credibilidade ao estudo, além de viabilizar o acesso a insights e 

conclusões além daqueles observados em campo. 

Kozinets (2002) aponta algumas vantagens da netnografia em comparação à 

etnografia: 

1) pode ser conduzida de forma mais rápida que a segunda, pois os materiais já são 

transcritos e, dessa forma também, não há tanta dependência da memória do 

netnógrafo;   

2) é menos dispendiosa, na medida em que se resume a material textual e escrito; 

 3) é menos subjetiva, na medida em que é possível ter registros de vários tipos de 

materiais.  

Por outro lado, o autor destaca que sendo os dados apenas textuais, pode haver uma 

limitação importante quanto à comunicação não verbal dos entrevistados. 
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Ainda segundo Kozinets (op. cit.), quanto à coleta de dados e análise, há ao menos 

dois elementos importantes a se considerar:  

1) os dados que o pesquisador copia diretamente das comunicações mediadas por 

computador efetuadas pelos membros das comunidades on-line;  

2) os dados que o pesquisador obtém ao observar a comunidade, seus membros, 

interações e significados. 

O autor sugere a utilização de categorias para qualificar o comportamento dos 

participantes das comunidades. Como a netnografia é baseada na análise de discursos textuais, 

para que se obtenham interpretações dignas de confiança, o autor sugere que esta técnica se 

adeque à abordagem de George Mead (1950) segundo a qual a última unidade de análise não 

é a pessoa, mas o comportamento ou o ato. Com isso, uma postagem em comunicação 

mediada por computador é um importante dado de observação, considerado digno de 

confiança. Além disso, a comunicação analisada em netnografia é diferente da observada na 

etnografia tradicional porque:  

1) é mediada por computador;  

2) está disponível publicamente;  

3) é gerada em forma de texto escrito; e 

4) as identidades dos participantes da conversação são mais difíceis de serem 

discernidas. 

Ambientes de interação online tais como os blogs, as wikis, e, em especial, as redes 

sociais ampliam as possibilidades do estudo etnográfico, pois constituem campo de interação, 

registro de dados e observação a qualquer tempo e lugar, de forma rápida e econômica. Em 

uma rede social, qualquer membro da comunidade é um potencial participante de uma 

pesquisa. Há um vasto registro de material multimídia, o que facilita a coleta de dados e 

viabiliza uma análise mais ampla e acurada dos mesmos. O etnógrafo poderá criar um site, 

como uma wiki, por exemplo, com o propósito explícito de realizar pesquisa online. O 

etnógrafo poderá ainda, como membro de uma rede social, observar as interações sociais entre 

outros membros, sem que necessariamente participe delas, possibilitando observação e coleta 

de dados que resultam do comportamento espontâneo de uma comunidade. Contudo, apesar 
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da maior viabilidade de registro e de recuperação de dados, não há como se ter certeza, por 

exemplo, do gênero de um membro de uma rede social ou de um blog. O ambiente online 

permite que as pessoas construam uma identidade virtual, onde não é possível a averiguação 

de suas informações pessoais. Logo, isso pode levar a uma dificuldade para a confiabilidade 

dos dados, uma vez que, em alguns casos, não há meios de se certificar quem de fato são os 

participantes da pesquisa. 

A partir do uso dos procedimentos da metodologia netnográfica, pretende-se observar 

e analisar as mensagens de feedback trocadas entre os membros de uma comunidade de 

aprendizagem de LEs online. Espera-se que, com o uso dessa metodologia, seja possível 

apontar os tipos de feedback utilizados pelos instrutores para a orientação do processo de 

aquisição de LE, assim como os aspectos que podem contribuir para uma orientação positiva 

do aprendiz e para uma aprendizagem autônoma. 

 

3.2. MÉTODO  

 

 Nesta seção, serão apresentados os objetivos e as perguntas que norteiam esta 

pesquisa, o contexto no qual a pesquisa foi realizada, os participantes da mesma, o 

instrumento e os procedimentos metodológicos para a geração de dados conforme as 

premissas netnográficas (seção 3.1). 

 

3.2.1. Objetivos gerais e específicos 

 

Este estudo descritivo de natureza netnográfica tem como objetivo investigar e 

analisar como o feedback ocorre na comunidade de aprendizagem de LE online Livemocha. 

As seguintes perguntas norteiam este estudo: 

1  –  Quais são os tipos de feedback utilizados na interação instrutor-aprendiz no 

Livemocha? 
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2 – Como os tipos de feedback observados em ambiente online diferem dos tipos de 

feedback ofertados em sala de aula presencial? 

3 – Como os diferentes tipos de feedback ofertados online buscam promover uma 

orientação positiva da aprendizagem? 

4 – Como o feedback nesta CAO pode propiciar maior oportunidade para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz? 

Pretendeu-se identificar, portanto, os tipos de feedback que ocorrem nas interações 

entre os membros do Livemocha, a partir da análise dos dados à luz dos pressupostos teóricos 

que embasam o presente estudo (LYSTER e RANTA, 1997; MASON e BRUNING, 2001; 

PAIVA, 2003; KIELTY, 2004; MORY, 2004; LYSTER e MORI, 2006; SHUTE, 2007; 

PYKE e SHERLOCK e STORCH e WIGGLESWORTH, 2010). A partir da análise dos tipos 

de feedback verificados, pretendeu-se por conseguinte, observar como os mesmos diferem dos 

tipos de feedback estudados em contexto de aprendizagem presencial. Outrossim, foi objetivo 

deste estudo verificar como os diferentes tipos de feedback ofertados online buscam contribuir 

para uma orientação positiva do aprendiz em seu processo de aprendizagem, incitando o 

engajamento (SVALBERG 2007 e 2009). Segundo a autora, orientação positiva da 

aprendizagem refere-se à afetividade, ao comprometimento e à motivação do aluno em 

relação à aquisição da língua alvo. Por fim, pretendeu-se observar como o feedback nesta 

comunidade de aprendizagem pode oferecer ao aprendiz uma maior oportunidade de se tornar 

mais autônomo (MORY, 2004). 

 

3.2.2. O contexto 

 

O Livemocha é uma rede social criada em 2007 cujo propósito é promover a aquisição 

de LE online. Trata-se de uma comunidade de aprendizagem de idiomas que oferece cursos 

pagos e gratuitos em 35 línguas para mais de onze milhões de membros em cerca de cento e 

noventa e seis países. O Livemocha foi idealizado por empresários que contam com uma 

equipe de consultores especialistas em aquisição de LE. Sua proposta é o aprendizado de LEs 

através de material didático-pedagógico multimídia e da colaboração entre os membros da 

comunidade, que atuam como aprendizes e instrutores.  
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As ferramentas pedagógicas possibilitam a prática das quatro competências: ler, 

escrever, ouvir e falar; tanto de forma síncrona (através dos chats) ou assíncrona (através dos 

exercícios escritos ou orais). Nesta última forma, os aprendizes escolhem, dentre os membros 

da comunidade, instrutores nativos ou mesmo outros aprendizes de nível mais avançado para 

os quais submetem suas atividades. Em resposta às mesmas, os aprendizes recebem feedback 

que os orientam na percepção e correção de seus erros, assim como os incentivam e 

estímulam para continuarem seu processo de aprendizagem. Existe também um sistema 

motivacional de pontos adquiridos (mochapoints), seja através da conclusão das lições ou 

unidades de ensino, do envio de mensagens feedback aos exercícios recebidos de outros 

aprendizes ou da participação nos chats.  

Na página inicial do Livemocha, visualizamos quatro ícones. O primeiro deles, 

‘continue com seu curso’, possibilita ao aprendiz dar continuidade ao curso que já tenha 

iniciado. A outra opção seria escolher dentre as demais trinta e oito LEs para que inicie um 

curso. O segundo, ‘bate papo’, informa outros membros da comunidade que também estejam 

online e o seu país de origem. Desse modo, o aprendiz poderá selecionar um falante nativo da 

língua que estuda e enviá-lo um convite para bate papo. O terceiro, ‘explorar a cultura’, 

direciona a uma página onde os membros da comunidade compartilham sua cultura, através 

da postagem de fotos de lugares do país ou da cidade em que vivem, havendo ao lado um 

espaço para escreverem alguma informação sobre a foto. Os demais membros da comunidade 

poderão ‘curtir’ e ‘comentar’ a foto. O quarto ícone, ‘ajude os outros a aprender Português 

(Brasil)’, direciona a uma página onde o membro da comunidade poderá enviar feedback a 

outros aprendizes: 
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Figura 3. Página inicial do Livemocha. Fonte: www.livemocha.com. 

Ao clicar no ícone ‘ajude os outros a aprender português (Brasil)’ o instrutor será 

direcionado à página ‘revisar envios’ (figura 4). Através de um filtro, é possível selecionar o 

tipo de exercício e a língua, como também a inclusão ou não de comentários feitos por outros 

membros: 

Figura 4. Página com filtro para seleção de atividades e envio de feedback. Fonte: www.livemocha.com. 
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Ao visualizar a atividade para a correção, o instrutor vê uma janela onde se lê a tarefa 

proposta, com um modelo que ilustra o que deverá ser feito pelo aprendiz. Logo abaixo dessa 

janela estará o texto escrito ou o áudio do aprendiz. Para submeter um feedback, basta utilizar 

a janela ‘revisar esta submissão’, escrever um comentário ou postá-lo em forma de áudio. Ao 

lado dessa janela, o instrutor também poderá avaliar a produção do aprendiz em termos de 

ortografia, proficiência e gramática, o que irá resultar na ‘média da avaliação’ (average 

rating). A avaliação ocorre através da seleção de estrelinhas, no mínimo de uma e no máximo 

de cinco, que pode ser visualizada na janela em que o aprendiz submeteu a atividade. Ao 

término do feedback, o instrutor deverá clicar em ‘submeter revisão’. Uma única atividade 

poderá ser comentada por mais de um instrutor, podendo receber, em alguns casos, mais de 

dez mensagens de feedback de instrutores diferentes. Na figura 5 abaixo, pode-se observar um 

exemplo de atividade a ser comentada: 

 
Figura 5. Exemplo de atividade a ser comentada. Fonte: www.livemocha.com. 
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Vale ressaltar que os aprendizes podem escolher os instrutores de que desejam receber 

feedback no momento em que submetem a atividade, assim como os instrutores podem 

selecionar através da página ‘Revisar envios’ (figura 4) as atividades para enviar feedback.  

Na figura 6, temos um exemplo de uma mensagem de feedback enviada ao aprendiz e por ele 

respondida. Feedback e resposta do aprendiz podem ser visualizados por todos os membros 

da comunidade: 

 
 

 
Figura 6. Feedback e resposta do aprendiz. Fonte: www.livemocha.com. 
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3.2.3. Os participantes 

 

 Além da pesquisadora, os demais participantes desta pesquisa são membros da 

comunidade de aprendizagem de línguas denominada Livemocha. Portanto, são aprendizes de 

LEs de vários países que possuem um objetivo comum: aprender uma LE através da mediação 

por computador e da colaboração com os outros membros da comunidade. Vale ressaltar que 

a iniciativa de fazer parte da comunidade Livemocha é sempre do aprendiz, uma vez que se 

trata de um site de domínio público, não vinculado a nenhuma instituição de ensino. Os 

membros da comunidade alternam-se ora no papel de aprendizes de uma LE, ora no papel de 

instrutores de sua língua materna, L2 ou de uma LE da qual possuem domínio. Por isso, neste 

estudo, aqueles que enviam mensagens de feedback em resposta às atividades escritas de 

inglês como LE serão denominados ‘instrutores’, uma vez que não necessariamente possuem 

formação para o magistério.  

 Ao total, oitenta e cinco membros da comunidade participaram da pesquisa, 

contribuindo com pelo menos uma atividade escrita ou um envio de feedback. Destes, trinta e 

seis informaram em seus perfis ser do sexo feminino, quarenta do sexo masculino e nove não 

informaram. Segundo informação também disponibilizada pelos próprios, os participantes são 

provenientes de trinta e três países diferentes de origem, com maior participação dos Estados 

Unidos, do Brasil e do Reino Unido, conforme vemos no quadro abaixo: 

País de origem Total de participantes 

Estados Unidos 18 

Brasil 13 

Reino Unido 10 

Egito 4 

Austrália 3 

Polônia 2 

Índia 2 

Federação Russa 2 

Turquia 2 

Ucrânia 2 
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China 2 

França 2 

Tailândia 2 

Lituânia 2 

República Islâmica do Irã 1 

Alemanha 1 

Gana 1 

Quênia 1 

Indonésia 1 

República de Maurício 1 

África do Sul 1 

República Dominicana 1 

México 1 

Sérvia 1 

Jamaica 1 

Espanha 1 

Canadá 1 

Líbano 1 

Colômbia 1 

Itália 1 

Romênia 1 

Nigéria 1 

Armênia 1 

 

Total 85 
Quadro 1. Participantes da pesquisa e países de origem. 

Segundo o estudo de Warschauer e Lin (2011, p. 66), os países que possuem maior 

número de membros inscritos no Livemocha são: Brasil, China, Estados Unidos, Colômbia, 

Índia, Turquia, México, Egito, Itália e Peru. Portanto, são, em sua maioria, falantes de 

português, inglês, espanhol e chinês e totalizam oitenta e quatro por cento dos membros da 

comunidade. Com exceção do Reino Unido, país não mencionado pelos autores, o presente 

estudo confirma uma maior participação dos Estados Unidos e do Brasil, tendo a China, 

apresentado uma menor participação. 
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Vale lembrar que não é possível a visualização de informações pessoais dos 

participantes através das atividades e das amostras de feedback coletados. Por se tratar de uma 

rede social em site de domínio público, não foi solicitada a autorização aos membros da 

comunidade para o uso dos dados por eles gerados. Contudo, foi enviada uma mensagem via 

e-mail à equipe que gerencia o Livemocha solicitando autorização para o uso do site para a 

coleta de dados a serem utilizados em dissertação de Mestrado. Em resposta, concordaram 

com a utilização do site para a coleta dos dados e demonstraram interesse pelos resultados da 

pesquisa (anexo 1).   

Ainda que a maioria dos membros se apresente por meio de apelidos, suas identidades 

foram omitidas a fim de manter o sigilo sobre as mesmas. 

 

3.2.4. Instrumento e procedimentos de geração de dados 

 

Para a geração de dados desta pesquisa, foram utilizadas duas das três formas 

consideradas eficazes, segundo Kozinets (2007): a coleta direta dos dados dos membros da 

comunidade através do uso de filtros, para que somente informações relevantes ao estudo 

fossem recuperadas; e os registros da interação entre os membros da comunidade, dos 

símbolos utilizados e da própria participação do pesquisador. A terceira forma de geração de 

dados, aqueles obtidos através de entrevistas com os membros participantes, não é pertinente 

a este estudo, uma vez que buscamos tão somente descrever o que ocorre nessa comunidade 

com relação ao provimento de feedback. 

Desse modo, o site de domínio público Livemocha foi acessado através da conta da 

pesquisadora e também aprendiz de francês e instrutora de inglês como LE. A coleta de dados 

foi feita entre julho de 2010 e maio de 2011. Foram selecionadas somente atividades escritas 

submetidas por aprendizes de inglês, cada qual com o respectivo feedback enviado pelos 

demais membros da comunidade. Para tanto, foram utilizados filtros a fim de que somente 

atividades escritas de inglês que já houvessem recebido feedback fossem listadas. Portanto, a 
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escolha dos aprendizes e dos instrutores foi aleatória, independentemente de sexo, idade12 ou 

de nível de proficiência na LE. Foram coletadas para o presente estudo vinte e seis atividades 

escritas que geraram um total de sessenta e três amostras de feedback.  

Conforme descrito na seção 3.1, o material netnográfico oferece a vantagem de já estar 

transcrito e, dessa forma, não há tanta dependência da memória do netnógrafo e nem a 

possibilidade de perda de dados (KOZINETS, 2002). Entretanto, há que se considerar as 

possíveis limitações do uso de dados apenas textuais, devido, por exemplo,  à ausência da 

comunicação não - verbal dos participantes.  

 

3.2.5. Procedimentos de análise de dados 

 

Para a realização desta pesquisa, conforme descrito na seção anterior, o instrumento de 

geração de dados utilizado foi o registro das mensagens de feedback dos instrutores em 

resposta às atividades escritas a eles submetidas pelos aprendizes de inglês como LE, uma vez 

que, esses dados forma suficientes para subsidiar a análise proposta neste estudo.  

Na primeira fase da pesquisa, foi utilizado o registro das mensagens enviadas aos 

aprendizes pelos instrutores em resposta as suas atividades, com o objetivo de identificar os 

diferentes tipos de feedback utilizados no Livemocha e  diferenciá-los de tipos de feedback já 

identificados em contexto de aprendizagem presencial (LYSTER e RANTA, 1997; MASON e 

BRUNING, 2001; PAIVA, 2003; KIELTY, 2004; MORY, 2004; LYSTER e MORI, 2006; 

SHUTE, 2007; PYKE e SHERLOCK e STORCH e WIGGLESWORTH, 2010). A partir do 

exame das mensagens de feedback às atividades escritas, foi possível identificar, com base no 

aporte teórico apresentado na seção 2.3, diferentes tipos de feedback (cf. anexo 2). As 

atividades enviadas pelos aprendizes foram numeradas, assim como as respectivas mensagens 

de feedback. Desse modo, foi elaborado um quadro (ver Anexo 3) com três colunas: (1) 

atividade, (2) mensagem de feedback, e (3) tipos de feedback. O quadro possibilitou a 

visualização do número atividades coletadas, assim como de mensagens de feedback enviadas 

a cada atividade. Além disso, com o foco no conteúdo das mensagens, buscou-se identificar 
                                                            
12  Segundo o Termo de Uso do Livemocha não é permitido que menores de treze anos de idade se tornem 
membros da comunidade. Segundo informações contidas no perfil dos participantes, todos possuem mais de 18 
anos de idade. 
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núcleos de significados que possibilitaram a listagem dos diferentes tipos de feedback na 

interação instrutor - aprendiz (cf. seção 4.1). Desse modo, uma nova coluna foi incluída na 

tabela para apresentar os resultados da análise. A coluna indica os tipos de feedback instrutor 

– aprendiz  identificados nas mensagens, a serem discutidos no próximo capítulo. 

Na segunda fase da pesquisa, a partir da observação da interação entre os membros da 

comunidade, buscou-se verificar como os diferentes tipos de feedback ofertados online podem 

contribuir para uma orientação positiva do aprendiz em seu processo de aprendizagem, 

incitando a motivação e o engajamento (SVALBERG 2007 e 2009). Outrossim, objetivou-se 

também observar como o feedback nesta comunidade de aprendizagem pode oferecer ao 

aprendiz uma maior oportunidade de se tornar mais autônomo (MORY, 2004). 

Portanto, pode-se afirmar que a análise dos dados gerados não se baseou em categorias 

previamente estabelecidas, mas em categorias construídas a partir da interpretação dos 

resultados. Os dados foram analisados e revisados a partir de um repetido processo de 

interpretação e confronto com os pressupostos teóricos revisados na seção 2.3. Além disso, 

como este é um estudo que está inserido no paradigma interpretativista, em que o pesquisador 

caracteriza-se como o interpretador dos dados (MOITA LOPES, 1994), durante o processo de 

interpretação dos dados gerados, a pesquisadora foi refinando e registrando suas percepções a 

fim de responder às perguntas de pesquisa. A partir das perguntas de pesquisa e à luz da 

fundamentação teórica apresentada no capítulo 2, o conjunto de categorias que surgiram 

através da análise dos dados será discutido no próximo capítulo.  
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4.  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa, com base na 

metodologia descrita no capítulo 3. Considerando o feedback como resposta à atividade 

escrita realizada pelos aprendizes de LE, que tenha por objetivo corrigir, interagir, motivar, 

avaliar ou informar, conforme mencionado no capítulo 2, foram identificados diferentes tipos 

de feedback na interação instrutor-aprendiz nesta CAO.  

O presente estudo teve como objetivo responder às perguntas apresentadas na 

introdução, no capítulo 3 e aqui retomadas:  

1  –  Quais são os tipos de feedback utilizados na interação instrutor-aprendiz no 

Livemocha? 

2 – Como os tipos de feedback observados em ambiente online diferem dos tipos de 

feedback ofertados em sala de aula presencial? 

3 – Como os diferentes tipos de feedback ofertados online buscam promover uma 

orientação positiva da aprendizagem? 

4 – Como o feedback nesta CAO pode propiciar maior oportunidade para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz? 

A fim de identificar os diferentes tipos de feedback que ocorrem nas interações 

instrutor-aprendiz em uma CAO e diferenciá-los daqueles encontrados em contexto 

presencial, apresento nas seções 4.1 a 4.4, os resultados referentes a cada pergunta de 

pesquisa. Na respectiva seção, serão discutidos os significados identificados a partir dos dados 

gerados pelo instrumento de pesquisa descrito no capítulo 3 (cf. seção 3.2.4). Outrossim, os 

resultados obtidos serão analisados à luz da fundamentação teórica apresentada no capítulo 2.  

Por se tratarem de dados coletados em um ambiente online, o registro escrito apresenta 

uma série de características próprias que viabilizam a comunicação e a expressão dos 

indivíduos neste contexto tais como o uso de abreviações, emoticons e recursos tipográficos 

(negrito, cores, itálico, sublinhado ou realce de texto). Além disso, notam-se também erros, 

sejam de natureza semântica, gramatical ou ortográfica. De modo a preservar a fidedignidade 
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dos dados gerados, todas as citações dos participantes foram transcritas mantendo-se seu 

formato original. 

Por fim, serão apresentados alguns resultados numéricos, no intuito de melhor 

descrever e caracterizar a interação instrutor-aprendiz a partir das mensagens de feedback 

analisadas.  

 

4.1 Tipos de feedback na interação instrutor – aprendiz 

 

Ainda há poucos estudos realizados sobre o papel do feedback em ambientes de 

aprendizagem online e os diferentes tipos utilizados. Foi realizada uma consulta sobre estudos 

realizados acerca do tema ‘feedback online’ no seguintes sites: banco de dados de teses do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) (http://www.ibict.br), 

CAPES–Portal Domínio Público (http://www.dominiopublico.gov.br), UFF 

(http://www.bdtd.ndc.uff.br/tde_busca/index.php), UFRJ 

(http://www.letras.ufrj.br/linguisticaaplicada), UFMG 

(http://catalogobiblioteca.ufmg.br/pergamum/biblioteca/index.php), PUC-Rio 

(http://www.dbd.puc-rio.br) e foram encontrados algumas ocorrências, conforme o quadro 

abaixo: 

Título da pesquisa Nível Área de 

conhecimento 

Instituição Autor Ano 

Feedback aluno-aluno 
em um curso de 

extensão universitária 
on-line 

Mestrado Linguística 

Aplicada 

UFRJ Ana 

Carolina 

Cardoso 

2011 

Feedback em 
ambiente digital: um 

processo interlocutório 
de leitura e produção 

escrita 

Mestrado Linguística 
Aplicada 

UFRGS Patrícia 
Costa 

2010 

Os Feedbacks em 
curso superior de 

formação de 
professores das séries 

iniciais na 

Mestrado Língua 

Portuguesa 

PUC-SP Vanusa 

Rodrigues 

2010 
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modalidade a 
distância 

 

Feedback com 
qualidade aplicado em 
um curso a distância 

de matemática 
financeira baseado no 

modelo de design 
instrucional ILDF 

online 

Mestrado Engenharia de 

Produção 

USP-São 

Carlos 

Elby 

Nascimento 

2009 

Avaliação institucional 
na gestão de 

desempenho escolar e 
empresarial  

e o feedback em rede : 
um estudo de casos 

múltiplos. 

Mestrado Educação UCG-GO Elaine 

Amaral 

2007 

Quadro 2. Pesquisas nacionais sobre o papel do feedback e sua tipologia em ambiente online. 

 

Somente a dissertação entitulada ‘Feedback aluno-aluno em um curso de extensão 

universitária on-line’ de 2011 aborda a tipologia do feedback observado online. No estudo 

realizado por Ana Carolina Cardoso, aluna de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada da UFRJ, foram apontados doze tipos de feedback online nas interações 

aluno-aluno: agradecimento, elogio, relato de experiência, dica/sugestão, esclarecimento, 

concordância, discordância, questionamento, solicitação, informação solicitada, correção, 

ampliação. A depender da natureza da comunidade de aprendizagem estudada e dos objetivos 

a que ela cumpre, amplia-se a possibilidade de identificação de novos tipos de feedback. 

Conforme mencionado na seção 2.3, os estudos acerca dos tipos de feedback corretivo 

identificados na interação professor-aluno, por exemplo, parecem se restringir a contextos 

presenciais de aprendizagem. Ainda há poucos estudos que indiquem a tipologia de feedback 

encontrada em contextos de aprendizagem online, especialmente no que se refere ao 

tratamento do erro. 

Com relação às pesquisas realizadas com o objetivo de identificar os tipos de feedback 

na aprendizagem, verifica-se que há pontos de convergência sobre os fenômenos 

identificados, apesar de lhes serem atribuídas diferentes nomenclaturas. Shute (2007) 

denomina elaboração, o que para Lyster e Ranta (1997), Lyster e Mori (2006), assim como 
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para Storch e Wigglesworth (2010) trata-se de um feedback corretivo. Do mesmo modo, o que 

Paiva (2003) chama de feedback avaliativo, Shute (op. cit.) chama de verificação e Kielty 

(2004) classifica como feedback informativo. Apesar da divergência em relação às 

terminologias, os referidos estudos oferecem contribuição substancial para a identificação dos 

diferentes tipos de informação contidos nas mensagens de feedback. 

Para melhor visualização dos dados, apresento no quadro abaixo o número total de 

atividades coletadas, assim como o número de mensagens de feedback enviado pelos 

instrutores: 

Total de atividades enviadas ao instrutor 26 

Total de mensagens de feedback enviadas pelos instrutores 63 

Mensagens de feedback enviadas pelos instrutores com resposta do aprendiz 2 

Quadro 3. Número de atividades enviadas ao instrutor e de mensagens de feedback. 

Conforme apontam os dados, há duas mensagens de feedback enviadas pelos 

instrutores que motivaram uma resposta do aprendiz. Sobre o tipo de feedback que motivou o 

retorno do aprendiz, o pedido de esclarecimento, trataremos mais adiante nesta seção. 

A partir da tipologia de feedback apontada na literatura (cf. seção 2.3), as mensagens 

de feedback em resposta às atividades escritas dos aprendizes de inglês como LE foram 

analisadas e, inicialmente, classificadas em três categorias distintas, que são: feedback 

corretivo, feedback interacional/motivacional e feedback avaliativo/ informativo. A primeira, 

conforme apontado na seção 2.3.2, refere-se ao tratamento do erro, fornecendo ao aprendiz 

informações sobre a acuidade de sua produção, podendo ou não prover a resposta correta 

(LYSTER e RANTA, 1997; LYSTER e MASON e BRUNING, 2001; MORY, 2004; 

LYSTER e MORI, 2006; SHUTE, 2007 e PYKE e SHERLOCK, 2010; STORCH e 

WIGGLESWORTH, 2010). A segunda abrange os aspectos sociais e afetivos da interação 

que orientam não o conteúdo, mas o aprendiz (PAIVA, 2003; MORY, 2004; SHUTE, 2007; 

PYKE e SHERLOCK, 2010). A terceira trata das questões relacionadas ao desempenho, 

informando ou avaliando a produção do aprendiz (PAIVA, 2003 e KIELTY, 2004).  
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Desse modo, a figura abaixo pretende ilustrar as três categorias inicialmente 

identificadas: 

 

Figura 7. Principais categorias de feedback identificadas. 

Neste estudo, portanto, entende-se por feedback corretivo todo o tipo de informação 

contida nas mensagens de feedback que tem por objetivo orientar a produção do aprendiz em 

termos de conteúdo, ou seja, da forma como a linguagem é utilizada, abrangendo correções 

gramaticais, ortográficas, semânticas, sintáticas ou mesmo de estilo. De acordo com o aspecto 

linguístico observado pelo instrutor e com as estratégias de correção por ele utilizadas, 

subdividiu-se a categoria feedback corretivo, o que possibilitou a identificação de dois tipos 

de informação contidas nas mensagens de feedback ainda não apontadas na literatura: a 

reorientação da tarefa proposta e a sugestão estilística, esta última por mim denominada 

feedback estilístico/ sociolinguístico. 

Desse modo, proponho a subdivisão da categoria feedback corretivo, conforme abaixo: 

TIPOS DE 
FEEDBACK NO 
LIVEMOCHA

FEEDBACK
CORRETIVO

CONTEÚDO/ 
FORMA 

FEEDBACK
INTERACIONAL/ 
MOTIVACIONAL

ASPECTOS SOCIAIS 
E AFETIVOS

FEEDBACK
AVALIATIVO/ 

INFORMATIVO
DESEMPENHO
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Figura 8. Subdivisão da categoria feedback corretivo 

Dentre as 63 mensagens de feedback analisadas, 56 consistem de feedback corretivo e  

9 apresentam  mais de um tipo de feedback corretivo, tais como: feedback metalinguístico e 

reformulação; correção explícita e pedido de esclarecimento; feedback estilístico/ 

sociolinguístico e correção explícita ou reorientação da tarefa proposta e feedback 

metalinguístico. 

A seguir, as subdivisões da categoria feedback corretivo apontadas serão descritas e 

exemplificadas através das mensagens de feedback analisadas: 

1. Reformulação: feedback em que o instrutor reformula em parte ou todo o texto do 

aprendiz, realizando correções gramaticais, ortográficas, sintáticas ou semânticas; sem 

destacá-las com recursos tipográficos, tais como negrito, itálico ou sublinhado.  

Nas 63 mensagens de feedback analisadas, foram verificadas 8 ocorrências deste tipo 

de feedback, enquanto única forma de correção em uma mensagem de feedback ou 

acompanhada de outro tipo de feedback corretivo. 

 

Feedback corretivo

Reformulação

Correção explícita

Feedback metalinguístico

Pedido de esclarecimento

Reorientação da tarefa proposta

Feedback estilístico/sociolinguístico
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Exemplo 1: 

Atividade 5: 

 “I must go to school on weekdays. 

 I’m going with my friend everyday.” 

 Feedback: 

“I go with my friend every day.” (mensagem de feedback 5B) 

Exemplo 2: 

Atividade 8: 

 “Milton do Carmo Nascimento was born in Rio de Janeiro, in 1946, october 
26th. He is the most expressive and famous brazilian voice. He can do everything 
with his voice and to see him when his is singing is a fascinating experience, 
because he a small man, but his voice is strong, clear and powerful. His first song 
nationaly known is called Travessia, written together Fernando Brant that earn the 
second position in the 1967' Internacional Song Festival. He has the nickname 
"Bituca". I think Milton Nascimento and Tom Jobim are our most important artists 
known in other parts of the world.” 

Feedback: 

“Milton do Carmo Nascimento was born in Rio de Janeiro on October 26, 1946. His 
voice is famous and is the most expressive 64razilian13 voice. He can do everything 
with his voice and to see him when he’s performing is a fascinating experience. He 
has a small frame yet his voice is strong, clear and powerful. His first nationally 
known song called Travessia, written together with Fernando Brant, earned the 
second place in the 1967 Internacional Song Festival. He has the nickname “Bituca”. 
I think Milton Nascimento and Tom Jobim are our most important artists known in 
other parts of the world.” (mensagem de feedback 8B) 

Exemplo 3: 

Atividade 15: 

 “trendz.com 

Customer name: M... N............. 

Customer email: xxxx@yahoo.co.jp 

Order Item: red dress 

                                                            
13 Conforme mencionado no capítulo 4, análise dos dados, as mensagens de feedback foram transcritas 
mantendo-se seu formato original. 
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Order number:XY9076-193 

Problem or Request:I want to change these dress. I bought the gift for my mother 
birthday,but It was small. so I want to get biger size. Please Does it try to change 
ok?” 

 Feedback: 

“Probleum or request:I want to change these dresses. As a gift I bought it for my 

mothers birthday, it was small. So I want to get a bigger size. I request you to 

change it for me.” (mensagem de feedback 15B) 

2. Correção explícita: feedback em que o instrutor informa ao aprendiz que há um erro em 

sua produção e o aponta explicitamente, podendo ou não usar recursos tipográficos 

(negrito, itálico, tachado, sublinhado, cores ou realce de texto) para acentuação do insumo, 

direcionando a atenção do aprendiz para um aspecto linguístico (VIDAL, 2007, p.7). 

Foram observadas duas formas de correção explícita, a dedutiva, quando a correção ocorre 

junto a uma explicação metalinguística; e a indutiva, quando a correção ocorre sem 

explicação metalinguística ou apenas seguida de exemplificação.  

Exemplo 1 (correção explícita dedutiva): 

 
““I am a tall woman tall. I am not short I am a young man young. I am not old I am a 
happy boy happy. I am not sad. I am a clever girl clever. I am not stupid. I am a good 
person. I am not a bad person. You are beautifull. You are not ugly.” 

(…) Remember that the adjective goes before the noun!” (mensagem de feedback 

4B) 

Exemplo 2 (correção explícita dedutiva): 

 
“Problem or Request:_I wasnt to exchange this dress. I bought the gift for my 
mothers birthday,_but it was too small. So I want to get a bigger size. (…) 

The underscores are meant to highlight the need for spaces. Remember to use 
correct spacing after all punctuation marks like colons, commas and semicolons. 
(…).” (mensagem de  feedback 15C) 

 

 Nas duas mensagens acima, o instrutor oferece uma explicação acerca da correção 

realizada. No primeiro exemplo, lembra ao aprendiz de que o adjetivo vem antes do 
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substantivo em inglês ‘Remember that adjective goes before the noun!’ e no segundo 

exemplo, explica que os sublinhados inseridos no texto significam a necessidade de espaço 

após o uso de pontuação ‘The underscores are meant to highlight the need for spaces.’ 

Exemplo 3 (correção explícita indutiva): 

“I rent a house in São Paulo that costs $800. It´s a very good location place. I lovely 
everything that are here.” (mensagem de  feedback 9B) 

Exemplo 4 (correção explícita indutiva): 

“He is a man. The man is tall. The man is not old. The boy is short. The boy is a not 
old. She is not a man. She is a woman. The woman is not old. The girl is tall. I am is 
tall. You are a boy. You are a tall boy. 

(…) 

Examples: 

one man, one woman. 

many men, many women.” (mensagem de feedback 2B) 

 

Nos últimos dois exemplos as correções foram apontadas através do uso de  realce do 

texto, tachado e cores, sem fornecer explicação metalinguística.  

Nas 63 mensagens de feedback analisadas, foram verificadas 39 ocorrências deste tipo 

de feedback, enquanto única forma de correção em uma mensagem de feedback ou 

acompanhada de outro tipo de feedback corretivo. Destas, 14 constituem uma correção 

explícita dedutiva e 26 uma correção explícita indutiva.  

3. Feedback metalinguístico: feedback em que o instrutor fornece informações ou 

comentários sobre a produção do aprendiz, seja em termos gramaticais, ortográficos 

sintáticos ou semânticos, de modo a orientá-lo à forma correta sem corrigi-lo.  

Nas mensagens abaixo, verificamos informações fornecidas ao aprendiz acerca de 

erros sintáticos ‘there are some syntax errors’, de inadequações lexicais e do uso excessivo de 

conjunções ‘It contained some 65razilian65 words and overuse of conjunctions’, de 

pontuação ‘(...) you need to use periods insteado of commas’ e de tempos verbais ‘check on 

tenses (...)’: 
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Exemplo 1: 

“I understood everything, but there are some syntax errors, though that is just being 
very specific. (…)” (mensagem de feedback 8A) 

 
Exemplo 2: 

“(…) It is understandable though some of the sentences are messed up. It contained 
some 67razilian67 words and overuse of conjunctions.” (mensagem de 
feedback 8B) 

 
Exemplo 3: 

“(…) Also, you need to use periods instead of commas. You actually have 8 
sentences here but only 2 periods. This is what we call run-on sentences and is not 
acceptable in English written work.” (mensagem de feedback 12B) 

 

Exemplo 4: 

“check on tenses please eh! (…)” (mensagem de feedback 15A) 

 

Nas 63 mensagens de feedback analisadas, foram verificadas 7 ocorrências deste tipo 

de feedback, enquanto única forma de correção em uma mensagem de feedback ou 

acompanhada de outro tipo de feedback corretivo.  

 
4. Pedido de esclarecimento: feedback em que o instrutor demonstra que não entendeu algo 

na produção do aprendiz, podendo fazer perguntas que o levem a esclarecer ou reformular 

o que escreveu. 

Exemplo 1: 

“All's fine except this word 'brait'? What does that mean? I can't find it my 
dictionary so perhaps you misspelled it?!” (mensagem de feedback 3B) 

O instrutor indaga ao aprendiz o significado da palavra brait, através da pergunta 

‘what does that mean?’. Neste caso o pedido de esclarecimento obteve uma resposta do 

aprendiz, que esclarece o erro, fornecendo a forma correta bright: 
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“I maid a mistake in the word "brait" it should be "bright".” 

Nos dois exemplos abaixo, os instrutores também informam que não compreenderam 

o texto do aprendiz e pedem esclarecimento ‘I’m not understanding what you are wanting to 

say here’ e ‘What do you mean—“It hás very good quality”??. It doesn’t seem too clear’: 

Exemplo 2: 

“(…) I work in school, love, and live. (? I'm not understanding what you are wanting 
to say here).” (mensagem de feedback 10A) 

Exemplo 3: 

“My only observation--what do you mean--"It has very good quality"??. It doesn't 
seem too clear. (…)” (mensagem de feedback 25B) 

No exemplo 3, o pedido de esclarecimento também obteve uma resposta do aprendiz, 

que esclarece o que pretendeu dizer com a palavra ‘qualidade’: 

“I ment that it was made of a good glass, it is not easy to damage the display, etc. 
You are right, it was not clear. Thanks for the tip.” 

Nas 63 mensagens de feedback analisadas, foram verificadas 5 ocorrências deste tipo 

de feedback, enquanto única forma de correção em uma mensagem de feedback ou 

acompanhada de outro tipo de feedback corretivo.  

5. Reorientação da tarefa proposta: feedback em que o instrutor verifica que o aprendiz não 

cumpriu com o que a tarefa propunha e fornece ao aprendiz orientações para que possa 

refazê-la da forma correta.  

Das 63 mensagens de feedback analisadas apenas um exemplo foi verificado14. O 

instrutor informa que o aprendiz não usou frases negativas, que era a proposta da tarefa. Em 

seguida, fornece um exemplo para que o aprendiz possa usar como base para corrigir seu 

texto: 

 “(…) You didn't follow the description of what you were supposed to do because 
you didn't include any negative statements. 

Better would have been 

                                                            
14 Apesar da verificação de apenas uma ocorrência deste feedback corretivo nos dados analisados, amostras 
em estudos futuros poderão aferir a recorrência deste movimento corretivo na CAO analisada. 
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I am a secretary. I am not a doctor.” (mensagem de feedback 12B) 

6. Feedback estilístico/ sociolinguístico: feedback em que o instrutor verifica os aspectos 

estilísticos do texto do aprendiz, como clareza e concisão, ou mesmo a adequação da 

linguagem ao contexto em que é usada em diferentes gêneros textuais e sugere escolhas 

linguísticas.   

Nos exemplos 1 e 2, nota-se que o instrutor faz observações sobre a forma mais 

adequada de tratamento para se dirigir ao destinatário. No primeiro exemplo, sugere que seria 

melhor referir-se à empresa e não diretamente às pessoas que lá trabalham. No segundo 

exemplo, comenta ser desnecessário o uso de duas formas de tratamento. No exemplo 3, o 

instrutor sugere uma alternativa ao uso de find, no caso, figure, cujo emprego parece julgar 

mais adequado para expressar o sentido de ‘compreender’ ou ‘entender’: 

Exemplo 1: 

“(…) it would be best to make reference of interest to the company rather than the 
people as stated below.  

I enjoyed meeting you, and it was good to see the people who work there.” 

(mensagem de feedback 13C) 

Exemplo 2: 

“(…)“To whom it may concern Only need one greeting Dear Sir/Madam, I want to 
learn English Language in your school.” (mensagem de feedback 19A) 

Exemplo 3: 

“(…) My advise: buy an Apple i-Phone and you can't be so stupid that you can't find 
(find is ok, figure would be better) out how to use it. Please call me one minute after 
you bought this lovable apparatus. You're welcome.” (mensagem de feedback 
21A) 

Nas 63 mensagens de feedback analisadas, foram verificadas 7 ocorrências deste tipo 

de feedback, enquanto única forma de correção em uma mensagem de feedback ou 

acompanhada de outro tipo de feedback corretivo. 

Dentre as 63 mensagens de feedback analisadas 56 consistiam de algum tipo de 

feedback corretivo. Destas, somente 16 continham conteúdo apenas corretivo, ou seja, não 
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estavam combinadas a um feedback interacional/ motivacional ou a um feedback avaliativo/ 

informativo. Isso mostra que, apesar da relevância da correção, informar ao aprendiz somente 

sobre a acuidade de sua produção não é a prática mais comum nas mensagens de feedback no 

Livemocha. 

Quanto à segunda categoria identificada, feedback interacional/ motivacional, foram 

identificados nove diferentes tipos de conteúdo nas 63 mensagens de feedback analisadas, o 

que resultou na subdivisão da categoria conforme abaixo: 

Figura 9. Subdivisão da categoria feedback interacional/ motivacional 

 

Neste estudo, entende-se por feedback interacional/ motivacional toda mensagem cujo 

conteúdo tem por objetivo estabelecer uma interação social ou evitar o filtro afetivo do 

aprendiz, motivando-o em seu processo de aprendizagem. A seguir, serão descritos e 

exemplificados os nove tipos de feedback da categoria interacional/ motivacional 

identificados nas mensagens de feedback analisadas: 

Feedback
interacional/ 
motivacional

Elogio

Cumprimentos

Agradecimentos

Pedido de desculpas

Emoticons

Desejo de boa sorte/ 
paz

Expectativa de 
contribuição para a 

aprendizagem do outro

Incentivo

Pedido de contribuição 
para a própria 
aprendizagem
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1. Elogio: consiste em elogiar a produção do aprendiz ou mesmo alguma característica de sua 

personalidade através do uso de adjetivos como good, fantastic e excellent, conforme 

observamos nos exemplos a seguir. Houve 42 ocorrências deste tipo de conteúdo nas 

mensagens de feedback: 

 “good work!” (mensagem de feedback 1A) 

“Your English is fantastic, ………….! Well done!”  

(mensagem de feedback 1A) 

“(…) Nice trial! you have tried my friend. Now let me correct you.” 

(mensagem de feedback 2A) 

“(…) Excellent submission ! Love your sense of humor!" 

(mensagem de feedback 21A) 
 

2. Cumprimento: qualquer saudação ao início da mensagem de feedback, como hey, how are 

you? ou good morning, conforme verificamos nos exemplos abaixo. Houve 6 ocorrências 

deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

 
“Hey Z…………., how are you? (…)” (mensagem de feedback 2A) 

“Hi! I'm fine thanks, and U? (...)” (mensagem de feedback 25E) 

““Good morning.(…)” (mensagem de feedback 25F) 

 

3. Agradecimento: o instrutor agradece o aprendiz pelo envio de feedback. Houve 2 

ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

 

“Thanks (...)” (mensagem de feedback 2A) 

“Thank you (...)” (mensagem de feedback 15A) 
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4. Pedido de desculpas: o instrutor se desculpa por não poder atender à solicitação do 

aprendiz, no caso, interagir através do Skype. Houve apenas 1 ocorrência deste tipo de 

conteúdo nas mensagens de feedback15: 

 

“(…) Sorry, but I don't have skype!” (mensagem de feedback 25E) 

 

5. Emoticons: símbolos utilizados pelos instrutores a partir de recursos tipográficos para 

expressar seus sentimentos, como alegria ou felicidade, conforme o exemplo abaixo. 

Houve 8 ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

 

“:)” (mensagens de feedback 4A, 8A, 20A e 24B) 

“☺” (mensagem de feedback 9A e 14A) 

:] 16(mensagem de feedback 26E) 

 

6. Desejo de sorte/ paz: o instrutor deseja boa sorte ou mesmo paz ao aprendiz em sua 

aprendizagem. Houve 3 ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

“(...) good luck” (mensagens de feedback 2A e 7A) 

“Peace” (mensagem de feedback 16A) 

 

7. Expectativa de contribuição para a aprendizagem do outro: o instrutor expressa que 

deseja ter sido capaz de ajudar o aprendiz através da mensagem de feedback. Houve 2 

ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

“(...) Hope this helps” (mensagem de feedback 14A) 

“(...) I hope this helps” (mensagem de feedback 26E) 
                                                            
15  Apesar  da  verificação  de  apenas  uma  ocorrência  deste  feedback  interacional/  motivacional  nos  dados 
analisados,  amostras  em  estudos  futuros  poderão  aferir  a  recorrência  desta  forma  de  interação  na  CAO 
analisada. 
 
16 Retiradas as aspas para melhor visualização do emoticon. 
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8. Incentivo: o instrutor incentiva o aprendiz a se esforçar para melhorar seu desempenho ou 

para mantê-lo, através de frases como keep working ou keep practicing, you will get it.. Houve 

14 ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

“(...) with those correction please try out the rest if possible send them back to me to 
see how you have corrected them.” (mensagem de feedback 2A) 

“(... ) keep working,,,” (mensagem de feedback 5A) 

“(...) Keep up the good work!” (mensagem de feedback 8B) 

“(...) Keep practicing, you will get it.” (mensagem de feedback 10A) 

9. Pedido de contribuição para a própria aprendizagem: o instrutor solicita que o 

aprendiz, falante nativo ou fluente da língua que ele - enquanto aprendiz - está estudando, 

contribua para sua aprendizagem. No exemplo abaixo, o instrutor é um aprendiz de francês 

e pede ao aprendiz de inglês para quem enviou o feedback, que é francês, para ajudá-lo 

também. Houve apenas 1 ocorrência deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

“(…) I saw that you are French, maybe you could help me improving mine!” 

(mensagem de feedback 25E) 

Dentre as 63 mensagens de feedback analisadas, 47 consistiam de algum tipo de 

feedback interacional/ motivacional. Destas, somente 6 tiveram por objetivo apenas interagir 

ou motivar, ou seja, não estavam combinadas a um feedback corretivo ou a um feedback 

avaliativo/ informativo. Foram verificadas 23 ocorrências de mensagens de feedback que 

consistiam de mais de um tipo de feedback interacional/ motivacional, conforme aponta o 

quadro abaixo:  

Mensagem de 

feedback 

Feedback interacional/ motivacional 

2A cumprimento  + elogio + incentivo + agradecimento + desejo de boa 

sorte 

4A, 20A elogio + emoticon 

5A, 8B, 10A, 

11C, 14B, 25A, 

25C, 26C 

elogio + incentivo 
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7A elogio + desejo de boa sorte 

9A elogio + incentivo + emoticon 

10B, 25F cumprimento + elogio 

12B cumprimento + elogio + incentivo 

14A expectativa de contribuição para a aprendizagem do outro + emoticon 

15A, 25B elogio + agradecimento 

16A incentivo + desejo de paz 

18A incentivo + elogio + emoticon 

25E cumprimento + pedido de contribuição para a própria aprendizagem + 

elogio + incentivo  

26E cumprimento + expectativa de contribuição para a aprendizagem do 

outro + emoticon 

Quadro 4. Mensagens de feedback e combinação de diferentes conteúdos da categoria feedback 

interacional/ motivacional. 

 

Dentre as 47 ocorrências de feedback interacional/ motivacional, 40 estavam 

combinadas a algum tipo de feedback corretivo. Isso mostra que as mensagens de feedback no 

Livemocha visam, em sua maioria, interagir socialmente com o aprendiz e motivá-lo para 

também poder corrigi-lo. 

Quanto à terceira categoria identificada, feedback avaliativo/ informativo, foram 

identificados dois diferentes tipos de conteúdo nas 63 mensagens de feedback analisadas, o 

que resultou na subdivisão da categoria conforme abaixo: 

 
Figura 10. Subdivisão da categoria feedback avaliativo/ informativo 

Feedback avaliativo/ 
interacional

Sugestão para melhoria de 
desempenho

Nota
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Neste estudo, entende-se por feedback avaliativo/ informativo toda mensagem cujo 

conteúdo tem por objetivo avaliar a produção do aprendiz ou informá-lo sobre seu 

desempenho. A seguir, serão descritos e exemplificados os dois tipos de feedback da categoria 

avaliativo/ informativo identificados nas mensagens de feedback analisadas: 

1. Sugestão para melhoria de desempenho: o instrutor sugere ao aprendiz meios para 

melhorar seu desempenho, tais como maior exposição à língua inglesa através de 

programas de televisão e de textos ou mesmo a prática do idioma com outros aprendizes da 

língua em seu país. Houve duas ocorrências deste tipo de conteúdo nas mensagens de 

feedback: 

“(…) More exposure to English, via English language television programs and 
reading material, will help you a lot.” (mensagem de feedback 25F) 

“(…) I believe the writer can still improve greatly by practicing and speaking with 

native 75razili speakers.” (mensagem de feedback 8B) 

2. Nota: o instrutor avalia o desempenho do aprendiz através de uma nota. Houve apenas 1 

ocorrência deste tipo de conteúdo nas mensagens de feedback: 

“(…) 72%” (mensagem de feedback 2A) 

Toda mensagem de feedback no Livemocha provê ao aprendiz uma avaliação da sua 

produção em termos de ortografia, proficiência e gramática (cf. seção 3.2.2). Ao marcar as 

estrelas referentes a esses aspectos (mínimo de uma e máximo de cinco estrelas), o instrutor já 

está avaliando o desempenho do aprendiz, independentemente de que tipo de feedback possa 

ofertar no corpo da mensagem. Portanto, todo feedback será; invariavelmente também, um 

feedback avaliativo. 

O quadro abaixo sintetiza os tipos de conteúdo identificados nas três categorias de 

feedback verificadas nas mensagens de feedback do Livemocha analisadas e seu número de 

ocorrências: 

Tipos de feedback no 

Livemocha 

Conteúdo Número de ocorrências 

 

 

Reformulação 8 

Correção explícita dedutiva 14 
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Feedback Corretivo 

 

 

Correção explícita indutiva 26 

Feedback metalinguístico 7 

Pedido de esclarecimento 5 

Reorientação da tarefa 

proposta 

1 

Feedback estilístico/ 

sociolinguístico 

7 

 

 

 

 

Feedback interacional/ 

motivacional 

Elogio 42 

Cumprimento 6 

Agradecimento 2 

Pedido de desculpas 1 

Emoticon 8 

Desejo de boa sorte/ paz 3 

Expectativa de contribuição 

para a aprendizagem do outro 

2 

Incentivo 14 

Pedido de contribuição para a 

própria aprendizagem 

1 

Feedback avaliativo/ 

informativo 

Sugestão para melhoria de 

desempenho 

2 

Nota 1 
Quadro 5. Tipos de feedback no Livemocha, conteúdo e número de ocorrências. 

Vemos, portanto que os tipos de feedback de maior ocorrência nas submissões do 

Livemocha analisadas são o feedback corretivo: correção explícita e o feedback interacional/ 

motivacional:  elogio. Isso se deve à necessidade dos instrutores de oferecer correção bastante 

clara, objetiva, detalhada já que ocorre de forma assíncrona e não há possibilidade de 

negociação da forma ou do sentido no momento em que o erro ocorre. A análise das 

mensagens de feedback parecem caracterizar um instrutor online atento à maneira como 

oferece feedback aos aprendizes para de fato orientá-los à reflexão e correção dos seus erros, e 

ao mesmo tempo, preocupado em motivar o aprendiz através de elogios.  

Os dados mostram, também, o incentivo como instrumento interacional/ motivacional 

bastante utilizado pelos instrutores. É possível que alguns aprendizes, especialmente em 
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ambientes online, sintam-se frustrados ao receber um feedback corretivo, principalmente a 

correção explícita. Portanto, o elogio e o incentivo podem ser uma maneira eficiente de 

mostrar ao aprendiz que, apesar dos erros cometidos ou da necessidade de aprimorar seu 

desempenho; seu processo de aprendizagem está em evolução e que deve investir em seu 

potencial (MORY, 2004, p. 765).   

 

4.2 Tipos de feedback em ambiente online x feedback em sala de aula presencial 

 

Primeiro, deve-se apontar que o feedback em sala de aula é ofertado pelo professor ou, 

quando entre os aprendizes, sob sua supervisão. Em CAOs como o Livemocha, o feedback 

ocorre entre aprendizes e outros aprendizes mais proficientes ou falantes nativos da língua-

alvo. Desse modo, aponto a seguir os resultados da comparação dos tipos de feedback 

identificados online com os tipos de feedback já apontados através de estudos realizados em 

sala de aula presencial. 

A partir da análise dos dados, observou-se em ambiente online a ocorrência de alguns 

tipos de feedback corretivo apontados em estudos realizados em sala de aula e que serviram 

de base para esta pesquisa (cf. 2.3), tais como: reformulação, correção explícita, feedback 

metalinguístico e pedido de esclarecimento. Dois novos tipos de feedback corretivo foram 

verificados: a reorientação da tarefa proposta e o feedback estilístico/ sociolinguístico. Os 

recasts, a elicitação e a repetição, por serem tipos de feedback orais essencialmente ofertados 

em resposta ao enunciado dos alunos, não foram verificados no Livemocha. Apesar de ser um 

tipo de feedback escrito, a edição também não foi verificada nesta CAO. 

Acerca das pesquisas realizadas sobre feedback corretivo, os resultados do estudo de 

Lyster e Ranta (1997) indicam que o feedback de maior ocorrência em contexto de aula 

presencial, foi o recast, seguido da elicitação e do pedido de esclarecimento. Um estudo mais 

recente de Lyster e Mori (2006) confirma a predominância do recast em sala de aula, seguido 

dos prompts e, com menor ocorrência, a correção explícita. Vale lembrar que o referido 

estudo entitulado ‘Interacional Feedback and Instructional Counterbalance’ utiliza a 

terminologia feedback interacional (cf. 2.3.2) para movimentos corretivos realizados pelo 

professor em contextos de aprendizagem cuja premissa é a comunicação entre os aprendizes 
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através da língua-alvo. Portanto, o feedback visa essencialmente ao tratamento do erro, apesar 

da denominação ‘interacional’. 

Ambos os estudos acima mencionados apontam para a predominância do uso de recast 

enquanto feedback corretivo nas interações professor-aluno em sala de aula. Por ser o recast 

um tipo de feedback que provê a correção de maneira indireta, ou seja, sem claramente 

apontar o erro na produção do aluno - tal como a correção explícita - constitui-se como o 

movimento corretivo mais usado pelos professores que participaram de ambos os estudos. 

Isso possivelmente ocorre devido a uma preocupação em evitar o filtro afetivo do aprendiz em 

relação à LE, prevenindo que o mesmo se sinta ansioso ou com pouca autoconfiança acerca 

de sua aprendizagem, o que poderá levar a uma não absorção do insumo (KRASHEN, 1982). 

Ocorre que em CAOs como o Livemocha, principalmente em relação às interações 

assíncronas, não há como utilizar-se de recursos como a entonação, expressões faciais ou 

gestos que auxiliam a efetivação dos tipos de feedback implícitos, como é o caso do recast. 

Devido à necessidade de objetividade e clareza, assim como pela impossibilidade de 

negociação da forma ou do sentido no exato momento em que o erro ocorre, o tipo de 

feedback corretivo verificado como sendo mais recorrente nas mensagens de feedback é a 

correção explícita. Vale lembrar também que o fato de o instrutor não estar face a face com o 

aprendiz ao efetuar as correções pode deixá-lo, digamos, mais à vontade para corrigir o que 

deve ser corrigido sem a preocupação de expor o aprendiz.  

Por outro lado, os dados mostram que o feedback de maior ocorrência no Livemocha é 

do tipo interacional/ motivacional, em sua maioria através de elogios, seguidos do incentivo e 

dos emoticons. Isso mostra que esses tipos de conteúdo constituem estratégias usadas para 

motivar o aprendiz, além de estabelecer uma interação mais afetuosa; apesar da distância 

física. O gráfico a seguir ilustra o perfil das mensagens de feedback verificadas no 

Livemocha: 
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Gráfico 1. Perfil do feedback no Livemocha 

Vemos, portanto, que o feedback no Livemocha visaria essencialmente elogiar o 

aprendiz e fazê-lo perceber as lacunas (gaps) em sua produção através da evidência negativa 

fornecida pelo feedback corretivo, assim como incentivar sua aprendizagem. O feedback 

investigado em sala de aula parece ter por objetivo principal fazer com que o aluno note seus 

erros e seja capaz de corrigi-los.  

Por ser uma CAO um ambiente com características próprias, cuja premissa é a 

interação social entre seus membros através de recursos multimídia, verificam-se em uma 

mensagem de feedback aspectos antes inimagináveis em contextos presenciais de 

aprendizagem. Em que situação numa sala de aula, o professor poderia, por exemplo, 

cumprimentar, corrigir, avaliar, agradecer e desejar boa sorte a um aprendiz em apenas uma 

mensagem de feedback? Ou mesmo, reorientar a tarefa proposta e fornecer um feedback 

estilístico/ sociolinguístico em uma mesma mensagem de feedback. Vemos, portanto, que em 

ambientes de aprendizagem online o feedback assume uma forma complexa, com funções 

múltiplas, mas que possuem um objetivo principal: orientar positivamente o aprendiz em seu 

processo de aprendizagem. Sobre a orientação positiva da aprendizagem discutiremos na 

próxima seção. 

 

27%

28%9%

36%

Feedback no Livemocha
FC ‐ correção explícita FI/M ‐ elogio FI/M ‐ incentivo Outros
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4.3 O feedback online como instrumento de orientação positiva da aprendizagem 

 

 Além do seu papel de informar sobre os aspectos cognitivos de uma LE, através do 

feedback corretivo, no Livemocha, o feedback abrange uma série de aspectos afetivos e 

sociais, conforme verificamos no feedback interacional/ motivacional. Estudos na área 

(LEFFA, 2005; SVALBERG, 2007 e 2009) mostram que os aspectos afetivos e sociais 

desempenham função importante para a orientação positiva do aprendiz e, consequentemente, 

de sua aprendizagem. A orientação positiva da aprendizagem, segundo Svalberg (2009) 

refere-se à afetividade, ao comprometimento e à motivação do aluno acerca da aquisição da 

língua alvo. A aprendizagem através da interação entre os membros da comunidade propicia 

contexto relevante para aquisição da LE, promovendo o engajamento afetivo do aprendiz. A 

iniciativa de enviar uma mensagem de feedback sugere que o aprendiz, enquanto instrutor, 

está motivado e comprometido com os membros da comunidade; isto é, está engajado no 

processo de aprendizagem. Além disso, quando as interações acontecem exclusivamente 

mediadas pelo computador, percebe-se uma maior necessidade de se expressar afeto, talvez 

numa tentativa de compensar o distanciamento físico da CMC. Ao receber afeto, por meio de 

elogios e incentivos, é possível que o aprendiz mantenha-se ou torne-se ainda mais motivado 

para interagir e a adquirir a língua alvo. Pode-se dizer desse modo, que o aprendiz estará 

sendo positivamente orientado em relação ao seu processo de aprendizagem. 

Como pudemos observar a partir da análise dos dados neste estudo, o feedback 

interacional/ motivacional constituído de elogios e de incentivos totalizaram 37% das 

ocorrências de mensagem de feedback. Os emoticons foram o terceiro aspecto mais observado 

no feedback interacional/ motivacional. Isso parece indicar que as interações na CMCL se 

tecem com base na expressão das emoções dos aprendizes. Uma vez que as interações no 

Livemocha ocorrem em contexto de comunicação real e através de atividades com propósitos 

relevantes, a afetividade do aprendiz é estimulada. Consequentemente, os aspectos afetivos 

observados nas mensagens de feedback analisadas poderão contribuir para orientar 

positivamente o aprendiz em seu processo de construção do conhecimento. 

 Vejamos, portanto, alguns exemplos de como os aspectos sociais e afetivos 

caracterizam-se nas mensagens de feedback analisadas: 
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 Mensagem de feedback 12B: 

“Hi! 
 

You know a lot of professions! 
 

You didn't follow the description of what you were supposed to do because you 
didn't include any negative statements. 

 
Better would have been 

 
I am a secretary. I am not a doctor. 
 
Also, you need to use periods instead of commas. You actually have 8 sentences 
here but only 2 periods. This is what we call run-on sentences and is not acceptable 
in English written work. 

 
Keep on trying!” 

 

 Neste primeiro exemplo, nota-se que o instrutor preocupa-se em interagir socialmente 

com ao aprendiz, pois o cumprimenta ‘Hi!’ para, em seguida elogiá-lo, apontando o 

conhecimento que ele já possui ‘You know a lot of professions!’. Após realizar a correção, o 

instrutor incentiva o aprendiz a continuar sua aprendizagem ‘Keep on trying’. Possivelmente, 

ao interagir socialmente, elogiá-lo e incentivá-lo, o instrutor estará mantendo ou aumentando 

a motivação do aprendiz, promovendo uma orientação positiva da aprendizagem. Vejamos a 

seguir mais um exemplo: 

 Mensagem de feedback 2A: 

“Hey Z………., how are you? Nice trial! you have tried my friend. Now let me 
correct you. 
He is a man (man singular, men plural) then plural you say" they are men". singular 
"the man is not too old" or "the man is not old enough" he is a boy" correct! the boy 
is short. The boy is not old enough or the boy is not too old the boy is not old. She is 
a woman correct so with those correction please try out the rest if possible send 
them back to me to see how you have corrected them. 72% 
Thanks and good luck 
H........” 

 

No segundo exemplo, nota-se que o instrutor preocupa-se em interagir socialmente 

com ao aprendiz ‘Hey, Z..................., how are you?’para, em seguida elogiá-lo ‘Nice trial!’. 

Após realizar a correção, o instrutor incentiva o aprendiz a continuar sua aprendizagem ao 

pedir que o aprendiz reformule o resto e lhe reenvie para que possa verificar as correções (‘… 

with those correction please try out the rest if possible send them back to me to see how you 

have corrected them’). Por fim, o instrutor agradece o envio da atividade e deseja boa sorte ao 
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aprendiz. Possivelmente, ao interagir socialmente, elogiá-lo, incentivá-lo, agradecer e desejar 

boa sorte o instrutor estará mantendo ou aumentando a motivação do aprendiz, promovendo 

uma orientação positiva da aprendizagem. 

Observamos em ambos os exemplos que, através dos aspectos sociais e afetivos 

verificados nas mensagens de feedback no Livemocha, categorizados, neste estudo, como 

feedback interacional/ motivacional, o instrutor encoraja e parece buscar facilitar a 

aprendizagem. Desse modo poderá estar, também, aumentando a autoconfiança do aprendiz. 

Principalmente por se tratar de um ambiente online - que requer maiores esforços por parte de 

quem aprende - é importante que os aprendizes se sintam motivados e engajados em sua 

aprendizagem, caso contrário, poderão frustrar-se ou julgarem-se incapazes de aprender uma 

LE em CMCL e desistirem. Aprender em uma comunidade online requer o desenvolvimento 

de estratégias de autorregulação da aprendizagem que dependem, dentre outros aspectos, do 

afeto (MORY, 2004).  

De acordo com Polonia (2007), a CAO possibilita uma situação interativa que resulta 

na criação de estruturas sociais que são cruciais aos aprendizes de uma LE, à medida que se 

tornam mais autônomos em sua aprendizagem. Para Svalberg (2009), autonomia é uma 

disposição afetiva e que um aprendiz motivado será, portanto, em certo grau, autônomo.  

Acerca da questão sobre como o feedback online pode contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia do aprendiz, trataremos na seção seguinte. 
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4.4 O desenvolvimento da autonomia do aprendiz: contribuições do feedback online 

 

 A aprendizagem colaborativa tem sido alvo de estudo de vários pesquisadores 

(STORCH, 1998; DONATO, 2000; NASSAJI e SWAIN, 2000; SWAIN, 2000 e 2006; 

SWAIN e LAPKIN, 2002; VIDAL 2007 e 2010) e apontam para a importância da interação 

para a aquisição de uma LE. No Livemocha, através da interação, o aprendiz mais competente 

ou falante nativo dá apoio e orienta o aprendiz promovendo condições favoráveis para o 

desenvolvimento de suas habilidades e de seu conhecimento. Isto é, o aprendiz mais 

competente ou o falante nativo atua na zona de desenvolvimento proximal do aprendiz 

enquanto facilitador de sua aprendizagem (VYGOTSKY, 2007). Desse modo, aos poucos, o 

aprendiz se sentirá capacitado para resolver problemas de forma mais independente. Para 

Long (1998), a interação entre aprendizes e falantes da língua-alvo, em especial, mas não 

somente, entre aprendizes e falantes mais proficientes, e entre aprendizes e textos escritos, 

principalmente os mais elaborados, constituem elemento crucial para a aprendizagem de LE 

ou de L2. No Livemocha encontramos um ambiente propício para que esses tipos de 

interações ocorram. O feedback nesta CAO constitui uma interação entre aprendizes e falantes 

da língua-alvo, nativos ou mais competentes, e, ao mesmo tempo, um tipo de texto elaborado.  

Conforme discutimos nas seções 4.1 e 4.2, o feedback no Livemocha desempenha 

funções antes não observadas em sala de aula, portanto, é “um fenômeno complexo com 

funções múltiplas” (CHAUDRON, 1988 apud LYSTER e MORI, 2006, p.270). Se uma 

mensagem de feedback já se constitui em um fenômeno complexo com múltiplas funções, o 

que dizer de duas ou mesmo várias mensagens de feedback recebidas de instrutores diferentes 

em resposta a uma única atividade? Vale lembrar que não há, neste contexto, a figura do 

professor para determinar o que está certo ou errado ou o que é relevante ou não, já que todos 

os membros que enviam feedback são também aprendizes de LE. Portanto, o feedback é um 

elemento, dentre outros nesta comunidade, que poderá propiciar maior oportunidade para o 

desenvolvimento da autonomia do aprendiz.  

 Considerando-se que as mensagens de feedback são enviadas por outros aprendizes de 

LE e não por professores, aqueles que se aventurarem a aprender uma LE em CAOs como o 

Livemocha deverá assumir uma postura mais autônoma em relação a sua aprendizagem. Isso 

significa assumir o papel de ‘agente’ de sua aprendizagem (SWAIN, 2006), de modo que seja 
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capaz de analisar e selecionar dentre a ‘enxurrada’ de informações contidas nas mensagens de 

feedback o que é, de fato, relevante para a sua aprendizagem. Portanto, ao engajar-se no 

processo de aprendizagem proposto pelo Livemocha, o aprendiz assume o controle e total 

responsabilidade pelo seu processo de aprendizagem. 

Logo, enquanto ‘agente’ de sua própria aprendizagem, no que se refere à análise e 

seleção da informação veiculada através do feedback, o aprendiz irá deparar-se com dois 

aspectos principais: a multiplicidade de mensagens de feedback em resposta às atividades 

escritas e a acuidade de seu conteúdo.  

Ao receber duas ou mesmo muitas mensagens de feedback em resposta a uma única 

atividade escrita, o aprendiz poderá notar divergências entre as informações fornecidas pelos 

instrutores. Na mensagem de feedback 4A o instrutor apenas elogia o aprendiz e sua 

produção, sem apontar erro algum, enquanto que na mensagem de feedback 4B o instrutor 

realiza uma série de correções. Vejamos um exemplo de uma atividade em que aprendiz 

deveria usar adjetivos diferentes para descrever pessoas: 

Atividade 4: 

“I am a woman tall. I am not short 
I am a man young. I am not old 
I am a boy happy. I am not sad. 
I am a girl clever. I am not stupid. 
I am a good person . I am not bad person. 
You are beautifull. You are not ugly.” 

 

Mensagem de feedback 4A: 

“Very good!! :)” 

Mensagem de feedback 4B: 

“I am a tall woman tall. I am not short I am a young man young. I am not old I am a 

happy boy happy. I am not sad. I am a clever girl clever. I am not stupid. I am a 

good person. I am not a bad person. You are beautifull. You are not ugly. 

Good job! Remember that the adjective goes before the noun!” 

Ainda quanto à multiplicidade de mensagens de feedback em resposta às atividades, 

verificam-se também que o feedback recebido de instrutores diferentes poderá apontar erros 
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distintos na produção do aprendiz. Vejamos um exemplo de uma atividade que propunha a 

redação de um anúncio de procura de emprego para publicar no YourJob.com: 

Atividade 6: 

“If you need a Math teacher, your problems are over. I am the best Math teacher of 
the Maranhão. I have a long experience of teaching and I love this work. I am sure 
you wiil like my taching. Please contact me at xxxx.xxxxx@ita.com.” 

 

Mensagem de feedback 6A: 

 
“The only mistake I can see is you misspelled teaching as taching near the end. 
Other than that, fantastic job.” 

 

Mensagem de feedback 6B: 

 
“If you need a math teacher (no comma) you problems are over. I am the best math 
teacher in Maranhao. I have a lot of experience (no 'of') teaching and I love the 
work. I am sure you will like my teaching. Please contact me at 
xxxx.xxxxx@ita.com.” 

 

Mensagem de feedback 6C: 

 
“If you need a Math teacher, your problems are over. [good] I am the best Math 
teacher of/in the Maranhão. I have a long experience many years of teaching 
experience and I love this work to teach. 

I am sure you wiil will like my taching teaching. 

Please contact me at xxxx.xxxxx@ita.com” 

 Vemos que a primeira mensagem de feedback aponta apenas um erro ortográfico, 

enquanto a segunda aponta um erro de pontuação, assim como erros gramaticais. A última 

mensagem de feedback (6C) contradiz o que havia sido dito na mensagem anterior (6B), 

quanto à pontuação, ao elogiar essa parte da produção ‘bom’ (good) e apresenta formas de 

correção para o mesmo trecho do texto, porém, distintas daquelas efetuadas em 6B. Caberá, 
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portanto, ao aprendiz analisar cada mensagem e, possivelmente, compará-las no intuito de 

encontrar alguma semelhança que possa confirmar a informação contida em ambas. 

 Quanto à questão da acuidade do conteúdo das mensagens de feedback, verifica-se 

que, pelo fato do feedback ser enviado por outros membros da CAO, portanto, também 

aprendizes da LE ou falantes nativos, que possam não ser professores, não há garantia de que 

a informação fornecida seja correta. Vejamos dois exemplos: uma atividade que propunha que 

o aprendiz escrevesse a biografia de uma celebridade e outra atividade cuja proposta era 

descrever a rotina matinal: 

Mensagem de feedback 8B: 

“The write up is good but needs some tweaks. I believe the writer can still improve 
greatly by practicing and speaking with native 86razili speakers. Keep up the good 
work! 

It is understandable though some of the sentences are messed up. It contained some 
86razilian86 words and overuse of conjunctions.I have somewhat tried to correct 
some parts of the paragraph but I didn’t alter it that much. 

Milton do Carmo Nascimento was born in Rio de Janeiro on October 26, 1946. His 

voice is famous and is the most expressive 86razilian voice. He can do everything 

with his voice and to see him when he’s performing is a fascinating experience. He 

has a small frame yet his voice is strong, clear and powerful. His first nationally 

known song called Travessia, written together with Fernando Brant, earned the 

second place in the 1967 Internacional Song Festival. He has the nickname “Bituca”. 

I think Milton Nascimento and Tom Jobim are our most important artists known in 

other parts of the world.” 

 Na terceira linha de baixo para cima vemos o verbo earn na sua forma do passado 

simples, earned. Na atividade submetida, o aprendiz havia usado o verbo earn para dizer que 

Milton Nascimento, com sua música ‘Travessia’, havia ganhado o 2º lugar no Festival 

Internacional de Música em 1967. Logo, verificamos que o instrutor percebeu que o verbo 

deveria ter sido usado no tempo passado, porém, não soube informar o verbo correto que 

deveria ter sido empregado em lugar de earn, como got ou won. Portanto, o conteúdo 

informado na mensagem de feedback não foi, pelo menos em sua totalidade, acurado. 

Vejamos abaixo o segundo exemplo: 
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Mensagem de feedback 17A: 

 

“In the morning I get up and have a bath. Then I make a coffee and drink it in front 
of the TV. Then I get ready and go out, I sometimes get gas in my car, but I 
sometimes go by bus.” 

  

 Na atividade submetida, o aprendiz não havia escrito o artigo a na frase ‘Then I make 

a coffee’, logo, o instrutor se equivocou em incluí-lo no texto. No primeiro exemplo, pode-se 

dizer que o instrutor corrigiu em parte a produção do aprendiz; já no segundo exemplo, 

verificamos que o instrutor forneceu uma informação incorreta, uma vez que a versão do 

aprendiz, ‘Then I make coffee’, não apresentava erro algum. 

Além disso, verificou-se em uma mensagem de feedback que o instrutor não  

compreendeu que deveria enviar um feedback que orientasse o aprendiz em resposta a sua 

atividade. Em vez disso, parece ter copiado a atividade realizada pelo aprendiz, modificando 

apenas o nome do destinatário e a data, assinando seu próprio nome ao término da mensagem. 

A atividade propunha que o aprendiz escrevesse uma carta de agradecimento após uma 

entrevista: 

 

Atividade 13: 

“Dear Mr. Scott, 

Thank you for interviewing me on October13. I enjoyed meeting you, and it was 
good to see the people who work there. They are friendly. And i think i can get 
along well with them. As I said, I am a good team player and I had a lot of 
experience in my last job. I’m sure that I’m the right person for the job 

I look forward to hearing from you soon. 

Sincerely, 

M………. P……” 

 

Mensagem de feedback: 

 
“Dear Mr. Maik 

 
Thank you for interviewing me on August 14. I enjoyed meeting you, and it was 
good to see the people who work there. They are friendly. And I think I can get 
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along well with them. As I said, I am a good team player and I had a lot of 
experience in my last job. I'm sure that I'm the right person for the job. 
  
I look forward to hearing from you soon.  

 
Sincerely, 

 
M...... S..............” 

 

Essa atividade recebeu outras 4 mensagens de feedback, cuja categorização pode ser 

conferida no quadro de análise de feedback (Anexo 3). Por não ter cumprido com o objetivo a 

que se propõe um feedback, ou seja, orientar o aprendiz seja em termos cognitivos, sociais ou 

afetivos e avaliativos, essa mensagem não foi incluída na análise.  

Como se vê, caberá também, e somente, ao aprendiz averiguar as múltiplas mensagens 

de feedback recebidas acerca de sua acuidade, utilizando-se de outras fontes de informação, 

como dicionários, livros de gramática, tradutores ou mesmo a web. Em contextos de 

aprendizagem presencial há um respaldo maior ao aprendiz, visto que todo feedback é 

fornecido por um professor ou ocorre, a priori, sob sua supervisão, quando fornecido por 

outros aprendizes. 

 Portanto, através das mensagens de feedback, os aprendizes poderão refletir sobre o 

uso da LE tornando-se assim capazes de controlar e internalizar seu conhecimento linguístico 

(SWAIN, 2000). As atividades escritas, assim como as mensagens de feedback, oferecem 

oportunidade para que a cognição seja moldada e remodelada. Através do diálogo 

colaborativo consigo mesmo, o aprendiz estará usando a linguagem para mediar seu 

pensamento, aprendendo sobre e, ao mesmo tempo, através da língua-alvo. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o novo paradigma de aprendizagem, baseado nos conceitos de comunidade, 

do coletivo, do colaborativo e de rede, as interações sociais constituem o alicerce para a 

construção do conhecimento. Nas comunidades de aprendizagem online, como o Livemocha, 

os aprendizes interagem, trocam informações e constroem conhecimento colaborativamente, 

promovendo a criação de uma inteligência coletiva. Uma das formas de interação possíveis 

em ambiente online é o feedback, que serve como veículo para personalizar a aprendizagem, 

orientando e motivando o aprendiz, uma vez que os membros da comunidade encontram-se 

fisicamente separados. Na EaD online, o feedback constitui-se em um fenômeno complexo 

que exerce múltiplas funções na aprendizagem.  

Tendo em vista a escassez de pesquisas realizadas acerca do feedback online (cf. seção 

4.1), esta pesquisa teve por objetivo investigar o feedback em uma CAO denominada 

Livemocha. Para tanto, serviu-se de um aporte teórico sobre a aprendizagem mediada pelo 

computador, as teorias de aquisição de LEs e o feedback. Foi discutida a adaptação necessária 

de aprendizes e mediadores da aprendizagem, acostumados aos contextos presenciais, ao 

ambiente online de modo que possam usar essa ferramenta para enriquecer e refinar suas 

práticas de construção do conhecimento. Por fim, foi apresentado um breve histórico do 

feedback na aprendizagem, com algumas de suas definições por pesquisadores na área.  

Com o uso da metodologia netnográfica (cf. seção 3.1), foram apontados os diferentes 

tipos de feedback nas interações instrutor-aprendiz no Livemocha a partir da análise das 

mensagens de feedback enviadas em resposta às atividades escritas de inglês como LE.  Em 

seguida, as mensagens de feedback nesta CAO foram comparadas àquelas em contextos 

presenciais de aprendizagem. Sendo esta uma pesquisa interpretativista, objetivou-se também 

verificar como os diferentes tipos de feedback ofertados online podem contribuir para uma 

orientação positiva do aprendiz em seu processo de aprendizagem. Por fim, pretendeu-se 

observar como o feedback no Livemocha pode oferecer ao aprendiz uma maior oportunidade 

de se tornar mais autônomo.  

Com base nas tipologias de feedback em contextos presenciais e online de 

aprendizagem apontada na literatura, foram identificados diferentes tipos de feedback que 

foram divididos em 3 categorias: feedback corretivo, feedback interacional/ motivacional e 

feedback avaliativo/ informativo. Tendo sido observados movimentos corretivos distintos, a 
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categoria feedback corretivo dividiu-se em: reformulação, correção explícita, feedback 

metalinguístico, pedido de esclarecimento, reorientação da tarefa proposta e feedback 

estilístico/ sociolinguístico. Mediante os diferentes tipos de conteúdo observados, a categoria 

feedback interacional/ motivacional dividiu-se em: elogio, cumprimento, agradecimento, 

pedido de desculpa, emoticons, desejo de boa sorte/ paz, expectativa de contribuição para a 

aprendizagem do outro, incentivo e pedido de contribuição para a própria aprendizagem; e a 

categoria feedback avaliativo/ informativo dividiu-se em : sugestão para melhoria de 

desempenho e nota. 

A partir da categorização e descrição dos tipos de feedback no Livemocha, foi feito 

um comparativo com os tipos de feedback apontados em sala de aula. Com isso, verificou-se 

que alguns tipos de feedback corretivo como a correção explícita, a reformulação, o feedback 

metalinguístico e o pedido de esclarecimento ocorrem em ambos contextos de aprendizagem. 

Também foram identificados dois novos tipos de feedback corretivo em ambiente online: a 

reorientação da tarefa proposta e o feedback estilístico/ sociolinguístico. Observou-se também 

nas mensagens de feedback a ocorrência de feedback avaliativo/ informativo não apontado 

nos estudos em contexto presencial. Além disso, concluiu-se que o feedback predominante no 

Livemocha é o interacional/ motivacional, constituído em sua maioria de elogios e incentivos. 

Depois do feedback interacional/ motivacional, o feedback de maior ocorrência é o feedback 

corretivo. Observou-se também que a correção explícita é o movimento corretivo 

predominante nesta CAO, enquanto em sala de aula é o recast. 

Através da interpretação dos registros de mensagens do Livemocha, pode-se concluir 

que os aspectos afetivos e sociais verificados no feedback, em sua maioria elogios e 

incentivos, promovem a orientação positiva da aprendizagem, uma vez que pretendem 

motivar o aprendiz e aumentar sua autoconfiança. Tendo por base um feedback que valoriza o 

afeto e a motivação, o aprendiz poderá sentir-se mais engajado e, consequentemente, tornar-se 

capaz de desenvolver estratégias de autorregulação de sua aprendizagem (MORY, 2004).  

Conclui-se também que o feedback no Livemocha poderá contribuir para uma 

aprendizagem mais autônoma. Os motivos que nos levam a esta conclusão são: 1) não há a 

figura do professor, já que todos os membros da comunidade são aprendizes que tem por 

objetivo aprender uma LE através da colaboração, e, portanto, o aprendiz é o maior 

responsável por sua aprendizagem; 2) a multiplicidade de mensagens de feedback recebidas 

em reposta a uma única atividade fará com que o aprendiz compare informações, 
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selecionando o que realmente é relevante e que deverá ser internalizado; 3) sendo o feedback 

ofertado por outros aprendizes da língua-alvo mais proficientes ou falantes nativos, que 

podem não ser professores, caberá ao aprendiz verificar a acuidade das informações 

veiculadas com o auxílio de outras fontes de informação, como o dicionário ou mesmo a web. 

Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir que o feedback no 

Livemocha: 

1) orienta o aprendiz, valorizando seus esforços e sua aprendizagem; 

2) orienta o conteúdo; 

3) orienta o desempenho. 

Desse modo, o objetivo principal do feedback nesta CAO parece ser motivar e incitar 

o envolvimento do aprendiz de modo a alcançar sua meta, reduzindo a frustração. Por 

conseguinte, o feedback atua na cognição do aprendiz, indicando as lacunas entre a sua 

produção e a língua-alvo ao mesmo tempo que fornece meios que simplificam a tarefa para 

que seja mais facilmente realizada.  Por fim, o feedback informa ao aprendiz sobre o seu 

desempenho e como pode melhorá-lo. 

Com apoio no estudo de Shute (2007), pode-se dizer que quando a mensagem de 

feedback cumpre com os objetivos observados no Livemocha, constituirá o que se pode 

chamar de um ‘feedback andaimado’. Feedback andaimado é o feedback externo que provê as 

bases para que o aprendiz desenvolva um feedback interno que, por sua vez, irá permitir que o 

aprendiz autorregule sua aprendizagem, tornando-se capaz de filtrar e analisar o insumo 

recebido através das diversas fontes de informação (textos, dicionários, internet) ou mesmo de 

um futuro feedback externo (MORY, 2004). Logo, conclui-se que o feedback no Livemocha 

constituído de ao menos duas de suas funções principais – orientar o aprendiz e orientar o 

conteúdo – será, portanto, um feedback andaimado. 

Este estudo não pretendeu apontar os tipos de erro que são contemplados no 

Livemocha, ou verificar a eficácia dos tipos de feedback corretivo, ou mesmo investigar o que 

motiva ou o que acarreta o envio de um feedback interacional/ motivacional ou de um 

feedback avaliativo/ informativo. Por esse motivo, não foram utilizados questionários ou 

entrevistas que pudessem considerar as crenças dos participantes sobre que tipo de feedback 
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lhes seria mais relevante ou que poderia promover sua autonomia. Logo, do ponto de vista 

metodológico, limitamo-nos à coleta de dados através de filtros de informação e ao uso das 

mensagens de feedback entre os membros da comunidade, tendo por objeto de análise o 

registro das interações. Além disso, por tratar-se de uma CAO internacional, em que não é 

possível a verificação da identidade dos participantes, seria difícil delinear seu perfil. 

Contudo, espera-se que os resultados obtidos com esta pesquisa tenham contribuído para a 

caracterização do feedback em comunidades de aprendizagem online, assim como para a 

identificação dos aspectos interativos que podem promover maior motivação, envolvimento e 

autonomia do aprendiz. Esta pesquisa permitiu ampliar a tipologia do feedback apontada na 

literatura, identificando seis tipos de feedback na categoria feedback corretivo, nove tipos de 

feedback na categoria feedback interacional/ motivacional e dois tipos de feedback na 

categoria feedback avaliativo/ informativo. Por fim, este estudo contribuiu também, em 

termos mais práticos, para apontar algumas implicações pedagógicas acerca da aprendizagem 

em comunidades online. Primeiro, o feedback recebido de instrutores diferentes requer que o 

aprendiz tenha certa cautela para avaliar se a informação recebida é precisa.  Segundo, é 

provável que a quantidade de mensagens de feedback que uma única atividade pode receber 

sobrecarregue o aprendiz com informações por muitas vezes contraditórias. Espera-se, 

portanto, que esta pesquisa possa contribuir para estudos futuros sobre a interação em 

ambientes de aprendizagem online, ou mesmo sobre o feedback, assim como acerca do papel 

que ambos desempenham na aprendizagem. 

 As CAOs como o Livemocha representam uma modalidade de aprendizagem 

de LEs que tende a crescer nos próximos anos (WARSCHAUER e CHIN-HSI LIN 2011, p. 

72), como consequência da popularidade das redes sociais e da aprendizagem socioafetiva e 

culturalmente relevante por elas propiciadas. Os resultados deste trabalho sugerem a 

necessidade de pesquisas futuras acerca dos aspectos que possam promover a motivação e a 

autonomia dos aprendizes em ambientes online de aprendizagem como o Livemocha. Estudos 

que possam explorar como o aprendiz constrói sua identidade e personaliza sua aprendizagem 

através das ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais e da colaboração também são 

necessários para a compreensão das inúmeras possibilidades que ora se descortinam. 
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APÊNDICE 

Quadro de análise de feedback 

Atividade Mensagem de feedback Tipos de feedback 
1 1A  

“We will be very pleased if you and your 
the best sales team could come to a 
meeting in Sochi on May the 30th. A 
program of your sojourn here includes 
three working days and two days off. 
You will have the opportunity to see the 
sights of the city, which stretches along 
the Black Sea coast at the foot of the 
western part of the Caucasian Mountains. 
There are many interesting places to visit. 
The Park “Arboretum” is the town's main 
attraction. Only here, you can proceed 
from a Japanese garden to an English-
style garden, or to a Mexican hillside. 
Graceful peacocks and Australian 
ostriches walk in the park. Here there is 
peace and beauty, luxury of nature and the 
fragrance of flowers. Would you like to 
watch how the flame-coloured sun is 
slowly setting behind mountains, how the 
sun rays glance on sea water? Then you 
should visit to Stalin’s bower. The bower 
is situated on the top of a mountain chain 
between Matcesta valley and Agurskoe 
canyon. Here you can also enjoy 
magnificent view on the snowy mountain 
peaks.” 

“good work!” • FI/M - elogio 
1B  

“We will be very pleased if you and your 
the best sales team could come to a 
meeting in Sochi on May the 30th. A 
program of your sojourn here includes 
three working days and two days off. 
You will have the opportunity to see the 
sights of the city, which stretches along 
the Black Sea coast at the foot of the 
western part of the Caucasian Mountains. 
There are many interesting places to 
visit. The Park “Arboretum” is the town's 
main attraction. Only here, you can 
proceed from a Japanese garden to an 
English-style garden, or to a Mexican 
hillside. Graceful peacocks and 
Australian ostriches walk in the park. 
Here there is peace and beauty, the 
luxury of nature and the fragrance of 
flowers. Would you like to watch how 
the flame-coloured sun is slowly setting 
behind mountains, and how the sun's 
rays glance on sea water? Then you 
should visit to Stalin’s bower. The bower 
is situated on the top of a mountain chain 
between the Matcesta valley and the 
Agurskoe canyon. Here you can also 
enjoy magnificent views of the snowy 
mountain peaks. 
 
Your English is fantastic, Svetlana! 
Well done!” 
 

• FC - correção explícita 
indutiva 

• FI/M - elogio 

2 2A  
“He is a men. The men is tall. The men is 
not old. He is a boy. Boy is short. Boy is a 
not old. She is not men. She is a women. 
Women is not old. She is not old. She is 
young. Girl is tall. I am is tall. I am not 
old. You are a boy. You are tall a boy.” 

“Hey Z…………., how are you? Nice 
trial! you have tried my friend. Now let 
me correct you. 
He is a man (man singular, men plural) 
then plural you say" they are men". 
singular "the man is not too old" or "the 
man is not old enough" he is a boy" 
correct! the boy is short. The boy is not 
old enough or the boy is not too old the 
boy is not old. She is a woman correct so 
with those correction please try out the 
rest if possible send them back to me to 
see how you have corrected them. 72% 
Thanks and good luck 
H………. 
 

• FI/M – cumprimento 
• FI/M – elogio 
• FC - Correção explícita 

dedutiva 
• FI/M – incentivo  
• FA/ I - nota 
• FI/M – agradecimento 
• FI/M - desejo de boa sorte 
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 2B  
 “He is a man. The man is tall. The man is 

not old. The boy is short. The boy is a not 
old. She is not a man. She is a woman. 
The woman is not old. The girl is tall. I 
am is tall. You are a boy. You are a tall 
boy. 
Good effort. 
Examples: 
one man, one woman. 
many men, many women.” 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

• FI/M – elogio 

3 3A  
“trendz.com 
Customer name: Customer Support 
Center 
Customer email: 
customersupportcenter@yahoo.com 
Order Item: Evening dress 
Order number: XY9876-0124 
Problem or Request: I want to return this 
evening dress. It’s too small and too brait. 
Please send me the address to return the 
dress. 
Thank you...” 

“It’s too small and too bright. Good 
job!” 
 
 

• FC – Correção explícita 
indutiva 

• FI/M – elogio 
3B   

“All's fine except this 
word 'brait'? What does 
that mean? I 
can't find it my dictionary 
so perhaps you misspelled 
it?!” 

“I maid a 
mistake in 
the word 
"brait" it 
should be 
"bright".” 

• FI/M - 
elogio 

• FC - pedido 
de 
esclarecime
nto 
 

• resposta ao 
pedido de 
esclarecime
nto 

4 4A  
“I am a woman tall. I am not short 
I am a man young. I am not old 
I am a boy happy. I am not sad. 
I am a girl clever. I am not stupid. 
I am a good person . I am not bad person. 
You are beautifull. You are not ugly.” 

“Very good!! 
:)” 

• FI/M - elogio 
• FI/M - emoticon 

4B  

“I am a tall woman tall. I am not short I 
am a young man young. I am not old I 
am a happy boy happy. I am not sad. I 
am a clever girl clever. I am not stupid. I 
am a good person. I am not a bad person. 
You are beautifull. You are not ugly. 
 
Good job! Remember that the adjective 
goes before the noun!” 

• FC - correção explícita 
dedutiva 

• FI/M - elogio 
 

5 5A  
“I must go to school on weekdays. 
I'm going with my friend every day.” 
 
 
 

“I must go to school on weekdays. 
I 'm going with my friend every day. 
Very good,,, 
keep working,,,” 

• FC - correção explícita 
indutiva 

• FI/M - elogio 
• FI/M – incentivo  

5B  
“I go with my friend every day.” 
 

• FC - reformulação 

6 6A  
“If you need a Math teacher, your 
problems are over. I am the best Math 
teacher of the Maranhão. I have a long 
experience of teaching and I love this 
work. I am sure you wiil like my taching. 
Please contact me at 
xxxx.xxxxx@ita.com.” 

“The only mistake I can see is you 
misspelled teaching as taching near the 
end. Other than that, fantastic job.” 
 
 
 
 

• FC - Correção explícita 
dedutiva 

• FI/M - elogio 
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6B  
“If you need a math teacher (no comma) 
you problems are over. I am the best 
math teacher in Maranhao. I have a lot of 
experience (no 'of') teaching and I love 
the work. I am sure you will like my 
teaching. Please contact me at 
xxxx.xxxxx@ita.com.” 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

6C  
“If you need a Math teacher, your 
problems are over. [good] I am the best 
Math teacher of/in the Maranhão. I have 
a long experience many years of teaching 
experience and I love this work to teach. 
I am sure you wiil will like my taching 
teaching. 
Please contact me at 
xxxx.xxxxx@ita.com” 
 

• FI/M - elogio 
• FC - Correção explícita 

indutiva 
 

7 7A  
“Date Book for R….. A…… 
 
Monday, May 30 
 
1: 00 Have lunch whit Gedeminas at the 
Guru Café 
4: 00 Go to the Gym 
6; 00 Meet with English teacher 
 
Tuesday, May 31 
 
11: 00 Have Music lesson 
1:00 Have lunch with parent” 
 
 

“good but say with not whit 
good luck” 
 
 
 
 

• FI/M - elogio 
• FC - Correção explícita 

indutiva 
• FI/M – desejo de boa sorte 

 
7B  

“Date Book for R….. A…. 
 Monday, May 30 
1: 00 Have lunch whit with Gedeminas 
at the Guru Café 
4: 00 Go to the Gym 
6; 00 Meet with English teacher 
Tuesday, May 31 
11:00 Have Music lesson 
1:00 Have lunch with parents” 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

7C  
“Good job! 
 
Only a few things to work on 
 
"1:00 Have lunch whit (with) Gedeminas 
at the Guru Cafe" 
 
"6; :00 Meet with (you need a word to 
discribe who the teacher is for an 
example; my English teacher) English 
teacher" 
Tuesday, May 31 
11: 00 Have (A) Music lesson 
1:00 Have lunch with (My) parent(S)” 
 
 
 
 
 

• FI/M - elogio 
• FC - Correção explícita 

dedutiva 
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8 8A  
“Milton do Carmo Nascimento was born 
in Rio de Janeiro, in 1946, october 26th. 
He is the most expressive and famous 
brazilian voice. He can do everything with 
his voice and to see him when his is 
singing is a fascinating experience, 
because he a small man, but his voice is 
strong, clear and powerful. His first song 
nationaly known is called Travessia, 
written together Fernando Brant that earn 
the second position in the 1967' 
Internacional Song Festival. He has the 
nickname "Bituca". I think Milton 
Nascimento and Tom Jobim are our most 
important artists known in other parts of 
the world.” 

“I understood everything, but there are 
some syntax errors, though that is just 
being very specific. :)” 

• FC - Feedback 
metalinguístico  

• FI/M - emoticon 
8B  

“The write up is good but needs some 
tweaks. I believe the writer can still 
improve greatly by practicing and 
speaking with native 101razili speakers. 
Keep up the good work! 
It is understandable though some of the 
sentences are messed up. It contained 
some 101razilian101 words and overuse 
of conjunctions.I have somewhat tried to 
correct some parts of the paragraph 
but I didn’t alter it that much. 
 
Milton do Carmo Nascimento was born 
in Rio de Janeiro on October 26, 1946. 
His voice is famous and is the most 
expressive 101razilian voice. He can do 
everything with his voice and to see him 
when he’s performing is a fascinating 
experience. He has a small frame yet his 
voice is strong, clear and powerful. His 
first nationally known song called 
Travessia, written together with 
Fernando Brant, earned the second place 
in the 1967 Internacional Song Festival. 
He has the nickname “Bituca”. I think 
Milton Nascimento and Tom Jobim are 
our most important artists known in other 
parts of the world.” 

• FI/M - elogio 
• FA/ I – sugestão melhoria 

desempenho 
• FI/M – incentivo  
• FC - feedback metalinguístico 
• FC - reformulação 

9 9A  
“I don´t want to buy a house now. 
I rent a house in São Paulo that cost $800. 
It´s very good location. I lovely 
everything that are here. 
I have a dog and it can walk in my yard. 
Cid” 
 

 
“cost -> costs. (3rd person) 
I lovely -> I love. 
Good work. Keep it up! ☺” 
 

• FC - correção explícita 
dedutiva 

• FI/M - elogio 
• FI/M – incentivo  
• FI/M – emoticon 
 

9B  
 
“I rent a house in São Paulo that costs 
$800. It´s a very good location place. I 
lovely everything that are here.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 



102 
 

10 10A  
“I am M…… a…….. 
I am is very good. 
I am of Dominican Republic. 
I live in santo domingo. 
I Work in the school love and life.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I am M…… A……. 
I am very good. 
I am from the Dominican Republic. 
I live in Santo Domingo. 
I work in school, love, and live. (? I'm 
not understanding 
what you are wanting to say here). 
 
Not bad!! 
 
Just as you see the first conjugation for 
"to be", as you demonstrate in other 
sentences, you did not show it in the 
second sentence. 
 
I'm assuming that Angel is your last 
name. This must be capitalized as it is a 
part of your name.  
 
Santo Domingo needs to be capitalized 
because it is the name of a place. 
 
Use the preposition from instead of the 
preposition of because from talks about 
origin as does of but from is used more 
with specific people. Of would be used 
for a general group of people. 
 
Keep practicing, you will get it.” 

• FC - Correção explícita 
dedutiva 

• FC - Pedido de 
esclarecimento 

• FI/M - elogio 
• FI/M – incentivo  

10B  

“Hola! muy bien, permiteme hacerte unas 
correcciones. 
 
I is very good. I am Very good. 
 
Word in school love and life: No se que 
quieres decir?” 
 

• FI/M - cumprimento 
• FI/M - elogio 
• FC - correção explícita 

indutiva 
• FC - pedido de 

esclarecimento 
 

11 11A  
“Dear Ms. Santos, 
Thank you for your memo. The agenda is 
difficult. I have to delay other meeting 
that would be in the same day. But I am 
available to meeting Ms. Drummomd and 
Mr. Silva. 
Thank you, 
I….. C…… 
Marketing Manager” 

“Very good. Some small errors. See 
below. 
 
Thank you for your memo. The agenda is 
difficult. I would have to delay other 
meetings that would be in on the same 
day. But I am available to meeting Ms. 
Drummomd and Mr.Silva.” 

• FI/M - elogio 
• FC - correção explícita 

indutiva 

11B  
“Not bad at all but a native speaker 
would word it differently. I suggested 
changes below. A memo is probably not 
what you had in mind. A memo is 
usually an extended work related 
message. You probably just meant 
"message," which would be appropriate 
notice for scheduling a meeting. Also - 

• FI/M – elogio 
• FC – feedback estilístico/ 

sociolinguístico 
• FC - Correção explícita 

indutiva 
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an agenda refers to what will be 
addressed during the meeting. You 
probably mean "schedule" which refers 
to the acvtivities you have planned for 
the day. 
 
Dear Ms. Santos:  
Thank you for your memo. The agenda 
schedule is difficult for me. I would have 
to delay other meetings. But I am 
available to meeting Ms. Drummomd and 
Mr. Silva.  
Thank you,  
I…….. C………..  
Marketing Manager” 
 
 

11C  

“Great job! Only three mistakes. 
 
First, "meeting" should be plural - 
"meetings." 
 
Second, in English we usually say "on 
the same day." 
 
Last, the infinitive form "to meet" should 
be used instead of the participle form 
"meeting." 
 
Keep up the good work!” 
 
 

• FI/M - elogio 
• FC - correção explícita 

dedutiva 
• FI/M – incentivo  

12 12A  
“I am a secretary,he is a doctor,he is a 
nurse,the boy is a student the woman is a 
teacher.He is a mechanic,the man is a 
police office, he is a mailman.” 

“Great job!” • FI/M - elogio 
12B  

“Hi! 
 
You know a lot of professions! 
 
You didn't follow the description of what 
you were supposed to do because you 
didn't include any negative statements. 
 
Better would have been 
 
I am a secretary. I am not a doctor. 
Also, you need to use periods instead of 
commas. You actually have 8 sentences 
here but only 2 periods. This is what we 
call run-on sentences and is not 
acceptable in English written work. 
 
Keep on trying!” 
 
 
 
 

• FI/M - cumprimento 
• FI/M - elogio 
• FC – reorientação tarefa 

proposta 
• FC – Feedback 

metalinguístico  
• FI/M – incentivo  
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13 13A  
“Dear Mr. Scott, 
 
Thank you for interviewing me on 
October13. I enjoyed meeting you, and it 
was good to see the people who work 
there. They are friendly. And i think i can 
get along well with them. As I said, I am a 
good team player and I had a lot of 
experience in my last job. I’m sure that 
I’m the right person for the job 
I look forward to hearing from you soon. 
Sincerely, 
M............a Paight” 

“Good job!” • FI/M - elogio 
13B •  

““I” (1st person singular pronoun) is 
always capitalized in English. 
 
There should be a space between October 
and 13, and also a space after each 
comma and period. 
 
Leave a blank line between the greeting 
and the body of the letter, and also one 
between the body and the complimentary 
close.” 
 

• FC - feedback metalinguístico  
 

13C  
“They are friendly. And i think i can get 
along well with them.  
This sentence, no period (.) should be 
written between (friendly) and (and), ok. 
Overall, it is good. However, it would be 
best to make reference of interest to the 
company rather than the people as stated 
below.  
 
I enjoyed meeting you, and it was good 
to see the people who work there.” 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

• FI/M – elogio 
• FC – feedback estilístico/ 

sociolinguístico 
 

13D  
“Dear Mr. Scott,  
 
Thank you for interviewing me on 
October 13th. I enjoyed meeting you, and 
it was good to see the people who work 
there.[It’s good that you used similar 
word...not the exact same words in the 
model.]They are were friendly. And i I 
am think/confident that i can get along 
well with them very well. [may be better] 
As I said, I am a good team player and I 
had have gained/accuired a lot of 
experience in on my last job. I’m sure 
that I’m the right person for the job. I 
look forward to hearing from you soon. 
Sincerely,  
M……. P………” 
 
 

• FI/M - elogio 
• FC - Correção explícita 

indutiva 
• FC – feedback estilístico/ 

sociolinguístico 
 

14 14A  
“I’m going to be eat the food. The boy not 
going to play, he is sick. The girl 
watching TV. The man going to go bay 
bus. He is listening to some muisec. He is 
going to climp the tree. I’m not going to 
eat more, I’m full.” 
 
 
 
 

“I’m going to eat the food. 
 
The girl is watching TV. 
 
The man is going to go by bus. 
 
Music 
 
Climb 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

• FI/M – expectativa de 
contribuição para a 
aprendizagem do outro 

• FI/M - emoticon 
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 Hope this helps ☺” 
 

14B  
“I'm going to be eat the food. 
 
The ordinary way to say this is "to eat". 
If you use "to be", you would say "to be 
eating". That would be used if you want 
to emphasize what you are doing to the 
food. 
 
The boy not going to play, he is sick. The 
girl watching TV. The man going to go 
bay bus. 
 
Every subject needs a verb. The boy is..., 
the girl is..., the 
man is... 
 
He is listening to some muisec. He is 
going to climp the tree. I'm not going to 
eat more, I'm full. 
 
Two spelling mistakes: 
 
Bay should be by, and muisec should be 
music. 
 
Well done! Keep up the good work! 
 
P....” 
 

• FC - correção explícita 
dedutiva 

• FI/M - elogio 
• FI/M – incentivo  

15 15A  
“trendz.com 
Customer name: M…. N….. 
Customer email: xxxx@yahoo.co.jp 
Order Item: red dress 
Order number:XY9076-193 
Problem or Request: I want to change 
these dress. I bought the gift for my 
mother birthday, but It was small. 
so I want to get biger size. Please Does it 
try to change ok?” 

“check on tenses please eh! otherwise 
you are doing fine. 
 
Thank you” 
 

• FC - feedback metalinguístico  
• FI/M - elogio 
• FI/M - agradecimento 
 

15B  

“Probleum or request: I want to change 
these dresses. As a gift I bought it for my 
mothers birthday, it was small. So I want 
to get a bigger size. I request you to 
change it for me.” 
 

• FC - Reformulação 

15C  
“Problem or Request:_I wasnt to 
exchange this dress. I bought the gift for 
my mothers birthday,_but it was too 
small. So I want to get a bigger size. 
 
I couldn't quite understand your last 
sentence, it was a little confusing. 
Everything else read pretty well though. 
The underscores are meant to highlight 
the need for spaces. Remember to use 
correct spacing after all punctuation 

• FC - Correção explícita 
dedutiva  

• FC - Pedido de esclarecimento 
• FI/M - elogio 

 



106 
 

marks like colons, commas and 
semicolons. Nice work.” 
 
 

16 16A  
“A pail and a rag. 
A cupboard and a table. 
Cupboards and tables. 
There are seven cartons of milk in the 
cart. 
This is a ink. 
There are two girls by the fire-side. 
There are some fruits on the plate.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“N………, 
 
A pail and a rag. A cupboard and a table. 
Cupboards and tables. There are seven 
cartons of milk in the cart. This is ink. 
There are two girls by the fire-side. There 
[is] some fruit on the plate. 
 
Make sure to write sentences, so you 
need a verb. The first three are phrases, 
not complete sentences. Drop the "a" 
before "ink." This is ink. Fruit is its own 
plural, so do not add an "s" at the end. 
Fruit works as a singular even though 
plural, so the verb should be "is." 
 
Keep practicing. Peace” 

• FC - Correção explícita 
dedutiva 

• FI/M – incentivo  
• FI/M – desejo de paz 

 
 

16B  
“A pail and a rag. A cupboard and a 
table. Cupboards and tables. There are 
seven cartons of milk in the cart. This is 
an ink. There are two girls by the fire-
side. There are some fruits on the plate.” 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

17 17A  
“In the morning I get up and go to the 
bath. Then I make coffee and drink it in 
front of the TV. Then I prepare myself 
and go out. Sometimes I take the car to 
get gas. Sometimes I go by bus.” 

“In the morning I get up and have a bath. 
Then I make a coffee and drink it in front 
of the TV. Then I get ready and go out, I 
sometimes get gas in my car, but I 
sometimes go by bus.” 
 

• FC - Reformulação 

17B  
“I think it's better to say go to the 
bathroom.” 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

18 18A  
“The girl is sitting in the red chair. He is 
sleeping in the bed. She is walking in the 
street. I'm eating and writing in the bed. 
You are reading this.” 

“Keep up the good work. I'm impressed 
:)” 
 

• FI/M – incentivo  
• FI/M-  elogio 
• FI/M - emoticon 
 

18B  
“The girl is sitting on the chair. He is 
sleeping in the bed. She is walking in the 
street. I am eating and writing in my bed. 
You are reading this.” 
 
 
 
 
 
 
 

• FC - Reformulação 
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19 19A  
“To whom it may concern 
Dear Sir/Madam, 
I want to learn English Language in your 
school. Could you be kind enough to send 
me information about English classes for 
beginners? On what day and at what time 
the class will be started? Of course how 
much it will cost? 
Thanking you in advance. 
 
L...... H........” 
 

“To whom it may concern Only need one 
greeting  
Dear Sir/Madam, 
I want to learn English Language in your 
school. Could Would you be kind enough 
to send me information about English 
classes for beginners? On what day and 
at what time the class will be started will 
the classes start and of course how much 
it will will it cost?  
Thanking you in advance.  
L…… H……” 
 
 

• FC – feedback estilístico/ 
sociolinguístico 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

 

20 20A 
 

 

“The man is swimming in the lac. Th man 
swam in the lac yesterday. The women 
wrote a novel when she was young. Now 
they are reading other novels. The girl is 
playing with her best friend in the garden. 
Now she is watching TV so she played 3 
hours ago. The boys ate dinner, now they 
are watching some picture on the couch. I 
made dinner Now I 'm serving it.” 

“The man is swimming in the lac lake. 
The man swam in the lac lake yesterday. 
The women woman wrote a novel when 
she was young. Now they are reading 
other novels. The girl is playing with her 
best friend in the garden. Now she is 
watching TV so she played 3 hours ago. 
The boys ate dinner, now they are 
watching some picture TV on the couch. 
I made dinner now I 'm serving it. 
 
really good job, just minor mistakes. : )” 
 
 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

• FI/M - elogio 
• FI/M - emoticon 

21 21A  
“Dear Flavia, 
I love your jokes. Unfornunately I am a 
clever boy and I have found out an i-
Mobile 
2100 doesn't exist. My advise: buy an 
Apple i-Phone and you can't be so stupid 
you can't find out how to use it. Please 
call me one minute after you bought this 
lovable apparatus. 
You're welcome.” 

“Dear Flavia, I love your jokes. 
Unfornunately Fortunately I am a clever 
boy and I have found out that an i-Mobile 
2100 doesn't exist. My advise: buy an 
Apple i-Phone and you can't be so stupid 
that you can't find (find is ok, figure 
would be better) out how to use it. Please 
call me one minute after you bought this 
lovable apparatus. You're welcome. 
 
Excellent submission! Love your sense 
of humor!" 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

• FC – feedback estilístico/ 
sociolinguístico 

• FI/M - elogio 
 

 
22 

22A  

“The woman is going to wash the dishes. 
She is not going to watch TV. 
The man is not going to live in tehran. He 
is going to live in tabriz. 
The girl is going to meet her friends. She 
is not going to go to the cinema. 
The boy is not going to listen to radio. He 
is going to listen to some music. 
You are going to speak persion. You are 
not going to speak english. 
She is going to write article with me. She 
is not going to read the book with me.” 

“Just a few mistakes. Capitalize Tehran 
and Tabriz. Listen "to" the radio. 
Capitalize Persian. Write "an" article 
with me.” 

• FC - Correção explícita 
indutiva 

22B  
“Very good! But names of places and 
languages should have a capital letter on 
the start. 
The woman is going to wash the dishes. 
She is not going to watch TV. The man is 
not going to live in Tehran. He is going 
to live in Tabriz. The girl is going to 

• FI/M – elogio 
• FC - Correção explícita 

dedutiva 
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meet her friends. She is not going to go 
to the cinema. The boy is not going to 
listen to radio. He is going to listen to 
some music. You are going to speak 
Persian. You are not going to speak 
english. She is going to write article with 
me. She is not going to read the book 
with me.” 

23 23A  
“Iam a woman, Iam not a man 
we are women, 
these are not silver coins 
this is a car red 
a man and a boy” 

“I am a woman,  I am not a man. We are 
women. These are not 
silver coins. This is a red car. 
This is a man. This is a boy. 
You must start your sentences with 
capital  letters, and end them with 
periods. 
"I am " is made up of "I" and "am", they 
must be separated by a space. 
The adjectives come before nouns= red 
car.” 

• FC - Correção explícita 
dedutiva 

24 24A  
“Here in Brazil, the most famous dish is 
called "Feijoada". It's kind of a soup made 
of beans. The beans are cooked with 
spices, sausage and pork. You can also 
add bacon or other smoked meat. The 
feijoada is served with rice, cabbage and 
tomato salad and orange. If you come to 
Brazil, you cannot miss the opportunity to 
eat this delicious of Brazilian cuisine.” 
 
 
 
 

“very good. 
you cannot miss the opportunity to eat 
this delicacy of brazilian cuisine.” 

• FI/M – elogio 
• FC – correção explícita 

indutiva 
24B  

“D……..- 
"Its a kind of soup made of beans." If you 
say "it's kind of a soup" you are implying 
that it is LIKE a soup. "It's a kind of." 
implies it IS, in fact, a soup but a 
different version. :) 
Entendiu?” 
 

• FC – feedback metalinguístico 
• FI/M - emoticon 

24C  

“Excellent! Just a few minor changes. 
Here in Brazil, the most famous dish is 
called "Feijoada". It's kind of a soup 
made of beans. The beans are cooked 
with spices, sausage and pork. You can 
also add bacon or other smoked meat. 
Feijoada is served with rice, cabbage and 
tomato salad and oranges. 
If you come to Brazil, you cannot miss 
the opportunity to eat this delicious 
Brazilian cuisine.” 
 

• FI/M – elogio 
• FC – correção explícita 

indutiva 

24D  
“Good job! 
At the end I would omit "of" and put 
instead of "cuisine" - "dish" or 
"specialty".” 
 
 
 

• FI/M – elogio 
• FC – feedback estilístico/ 

sociolinguístico 
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25 25A  
“The Galaxy S cell phone is a very nice 
phone. The display is really huge and it 
has a very good quality. The phone runs 
Android, so it is a very useful phone, with 
a lot of nice applications.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Your presentation was very good. I wish 
I had suggestions for improvement, but I 
don't! Keep up the good work!” 
 

• FI/M – elogio 
• FI/M – incentivo  

25B   
“Great job E…….!. My 
only observation--what 
do you mean--"It has 
very good quality"??. It 
doesn't seem too clear. 
Comments –K......—“ 

“I ment that 
it was made 
of a good 
glass, it is not 
easy to 
damage the 
display, etc. 
You are 
right, it was 
not clear. 
Thanks for 
the tip.” 
 

• FI/M – 
elogio 

• FC – 
Pedido de 
esclarecime
nto 
 

• Resposta ao 
pedido de 
esclarecime
nto 
 

25C  
“The Galaxy S cell phone is a very nice 
phone. The display is really huge and it 
IS very good quality. The phone HAS 
Android, so it is a very useful phone, 
with a lot of nice applications. 
Excellent submission, keep on practising! 
Remember that we say "it is good 
quality" rather than "it has good 
quality."” 
 

• FC – correção explícita 
dedutiva  

• FI/M – elogio 
• FI/M – incentivo  

25D  
“Very good!!! (some ideas to improve 
your text): The display is really 
(big/large)…The phone runs Android, 
with a lot of useful applications. For this 
reason it’s a very useful phone.” 

• FI/M – elogio 
• FC – feedback estilístico/ 

sociolinguístico 

25E  

“Hi! I'm fine thanks, and U? Sorry, but I 
don't have skype! I saw that you are 
French, maybe you could help me 
improving mine! congratulation 
Congratulations! You've done it well! 
keep practicing!” 

• FI/M – cumprimento 
• FI/M – pedido de desculpas 
• FI/M – pedido de contribuição 

para a própria aprendizagem 
• FI/M – elogio 
• FI/M – incentivo  

25F  
“Good morning. Your sentence 
construction is quite good, and so is your 
grammar; so at this point you need to 
work on constructing paragraphs wherein 
the sentences support each other and the 
point of your communication. Increasing 
your vocabulary to encompass other 
descriptive words will help also. More 
exposure to English, via English 

• FI/M – cumprimento 
• FI/M – elogios 
• FC - Feedback 

metalinguístico 
• FA/ I – sugestão para 

melhoria de desempenho 
• FC - reformulação 
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language television programs and reading 
material, will help you a lot. Now, let me 
show you a paragraph similar to the one 
you just wrote: 
 
The Galaxy S is one of the newer mobile 
phone models released by Samsung. It is 
a smartphone with a large, easy to read 
touchscreen display. Galaxy S also runs 
on the Android OS platform, which 
allows for a host of useful applications. 
 
In the suggested paragraph above, notice 
the varied methods of description. 
Otherwise, great job!” 

 

26 26A  
“Hi Pamela. 
I go to a party tomorrow, are you come 
with me? Is my brother party,s and will 
celebrate his birthday. 
The party is in my house, before the party 
we will go to a restaurant to dinner. 
see you soon. 
P.......” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I am going to the party tomorrow. 
It's my brother party 
We will go to a restaurant for a dinner” 
 

• FC – Reformulação 

26B  
“are you comming with me? 
It's my brothers party” 
 

• FC – Reformulação 

26C  
“Hi Pamela. I am going to a party 
tomorrow, are will you come with me? 
Is It is my brother's party,s and we will 
celebrate his birthday. The party is in my 
house, before the party we will go to a 
restaurant to dinner. see See you soon. 
P……… 
Good, just need more practice.” 
 
 

• FC – Correção explícita 
indutiva 

• FI/M – elogio 
• FI/M - incentivo 

26D  
“Hi Pamela. I am going to a party 
tomorrow, are you coming with me? It is 
my brother's party and he will celebrate 
his birthday. The party is in my house. 
Before the party we will go to a 
restaurant to have dinner. See you soon. 
P……..” 

• FC – Correção explícita 
indutiva 

26E  

“Hi there. Ok, so there are a few mistakes 
in here. Let's go through sentence by 
sentence. 
1) Your sentence: I go to a party 
tomorrow, are you come with me? 
Correct sentence: I'm going to a party 
tomorrow, are you coming with me? 
2) Your sentence: Is my brother party,s 
and will celebrate his birthday. 
Correct sentence: It's my brother's 
party, and we will celebrate his birthday. 
3) Your sentence: The party is in my 

• FI/M – cumprimento 
• FC – Correção explícita 

indutiva 
• FI/M – expectativa de 

contribuição para a 
aprendizagem do outro 

• FI/M - emoticon 
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house, before the party we will go to a 
restaurant to dinner. 
Correct sentences: The party is at my 
house. Before the party we will go to a 
restaraunt for dinner. (I broke this 
sentence into two separate ones) 
I hope this helps. :]” 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Mensagem de e-mail enviada à equipe do Livemocha solicitando autorização para 

uso do site em pesquisa de Mestrado e respectiva resposta de acordo. 

 
On Mon, May 30, 2011 at 6:38 AM, Denise Negreiros Soares <denise.ans@superig.com.br> 
wrote:  
 
 
Hello, I’m Denise Negreiros Soares and I’m an English teacher and a MA researcher in Rio 
de Janeiro, Brazil. Over the past two years I’ve been a member of Livemocha as a student of 
French and teacher of English. I’ve successfully been learning French studying only through 
Livemocha.  
 
Feedback messages learners receive on their exercises caught my attention and evidences lead 
me to the belief that they play an essential role on learning.  
 
It’s my interest to use Livemocha as a source to collect feedback messages serving as data to 
my dissertation. The aim is to point out the different types of feedback that occur in learners’ 
interaction online that result in effective learning. This will eventually produce evidence that 
Livemocha provides a successful e-learning environment. 
 
 
This dissertation will be published by Universidade Federal Fluminense (UFF) in Brazil and 
be available on its website ww.uff.br.  
It would be really helpful to get some feedback from you saying that you’ve been told about 
the research and that you appreciate it.  
 
Best regards,  
 
Denise 

De: Kira Fickenscher 
Para: Denise Negreiros Soares;  
cc: press@livemocha.com;  
Assunto: Re: MA research 
Data: quarta-feira, 1 de junho de 2011 18:23:01 
 
Hi Denise, Thank you for letting us know about your inclusion of Livemocha in your 
dissertation research. You are welcome to use content from our site in your analysis. Please 
send us a direct link to the dissertation when it's finished - we would very much appreciate a 
copy of your research.  
 
All the best,  
 
Kira Livemocha Community Manager  
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Anexo 2 – Atividades enviadas aos instrutores e respectivas mensagens de feedback 

Atividade 1 e mensagens de feedback 1A e 1B 
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115 
 

Atividade 2 e mensagens de feedback 2A e 2B 
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Atividade 3 e mensagens de feedback 3A e 3B 
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Atividade 4 e mensagens de feedback 4A e 4B 
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Atividade 5 e mensagens de feedback 5A e 5B 
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Atividade 6 e mensagens de feedback 6A, 6B e 6C 
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Atividade 7 e mensagens de feedback 7A, 7B e 7C 
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Atividade 8 e mensagens de feedback 8A e 8B 
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Atividade 9 e mensagens de feedback 9A e 9B 
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Atividade 10 e mensagens de feedback 10A e 10B 
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Atividade 11 e mensagens de feedback 11A, 11B e 11C 
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Atividade 12 e mensagens de feedback 12A e 12B 
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Atividade 13 e mensagens de feedback 13A, 13B, 13C e 13D 
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Atividade 14 e mensagens de feedback 14A e 14B 
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Atividade 15 e mensagens de feedback 15A, 15B e 15C 
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Atividade 16 e mensagens de feedback 16A e 16B 
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Atividade 17 e mensagens de feedback 17A e 17B 

 

 



146 
 

Atividade 18 e mensagens de feedback 18A e 18B 
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Atividade 19 e mensagens de feedback 19A  
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149 
 

Atividade 20 e mensagem de feedback 20A  
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Atividade 21 e mensagem de feedback 21A  
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Atividade 22 e mensagens de feedback 22A e 22B 
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154 
 

Atividade 23 e mensagem de feedback 23A 
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Atividade 24 e mensagens de feedback 24A, 24B, 24C e 24D 
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Atividade 25 e mensagens de feedback 25A, 25B, 25C, 25D, 25E e 25F 
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Atividade 26 e mensagens de feedback 26A, 26B, 26C, 26D e 26E  
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