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Nesta comunicação evidencia-se a dificuldade da leitura e da es-

crita entre os alunos em formação do curso de licenciatura em pedagogia 

do CEDERJ/UENF, tendo sido detectada a necessidade de uma nova ela-

boração do que os tutores poderão fazer para melhorar a relação da leitura 

e da escrita desses futuros profissionais. O erro na escrita do aluno é uma 

responsabilidade coletiva, não só das disciplinas de língua portuguesa e 
produção textual, mas de todos nós envolvidos no processo. Neste traba-

lho, destaca-se a importância da autorregulação da aprendizagem e o feed-

back como aliadas na tarefa de melhorar a relação da escrita dos alunos. A 

pesquisa tem como objetivo geral criar um suporte didático de abordagem 

do tratamento do erro dos próprios alunos do curso da licenciatura em pe-

dagogia do CEDERJ/UENF como ferramenta pedagógica, contando com 

a colaboração do feedback e da autorregulação da aprendizagem. Ao en-

tender o feedback como um ato de comunicação, o diálogo deve estar pre-

sente na linguagem utilizada para efetivá-lo. No caso da educação a dis-

tância (EAD), a linguagem escrita é o principal signo deste ato. Acredita-

se ainda que o tempo de resposta e a qualidade do feedback do professor 

são outros dois aspectos motivacionais para o aluno que espera um retorno 
no outro lado da máquina. A relevância desta pesquisa está na criação de 

um planejamento didático coletivo que atenda especificamente aos alunos 

da licenciatura em pedagogia do Centro de Educação a Distância do Es-

tado do Rio de Janeiro (CEDERJ/UENF), uma vez que será construído a 

partir de uma necessidade de ações coletivas, adaptado e testado pelos pró-

prios usuários e tutores da plataforma. 
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