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QUAL É O VERDADEIRO PODER
DO FEEDBACK NO E-LEARNING?

O que é feedback?
Uma grande meta-estudo (500 meta-
análises, envolvendo 450.000 tamanhos
de efeito de 180.000 estudos,
representando aproximadamente 20 a
30 milhões de estudantes) descobriu que
o impacto do feedback na aprendizagem
está entre os 5 a 10 fatores principais,
mas seu poder depende da tipo de
feedback. O feedback que permite que
os alunos melhorem é o mais eficaz,
enquanto motivadores puramente
extrínsecos (prêmios, elogios, troféus)
podem ter um efeito negativo!

Dar e receber feedback é um tópico
muito mais amplo e complexo. Este
artigo se concentra no poder do
feedback no que se refere ao eLearning e
às maneiras pelas quais você pode torná-
lo mais impactante.

Embora o foco do estudo mencionado
acima tenha sido o feedback em sala de
aula, a definição ou significado de
feedback é universal:

"Nesta revisão, o feedback é
conceitualizado como

informação fornecida por um
agente (por exemplo, professor,

colega, livro, pai, mãe,
experiência) sobre aspectos do

desempenho ou da compreensão
de alguém."
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Como você definiria o objetivo do feedback? É um elogio? 
Encorajamento? Motivação? Correção de erros?

QUAL É O OBJETIVO 

DO FEEDBACK?

Quando ouvimos a palavra feedback, geralmente pensamos em dois tipos: positivo e
negativo. Ou, se você estiver no mundo corporativo: vantagens e deltas. Também
gostamos de usar frases como construtivas, para substituir a negatividade no tom. No
eLearning, o feedback geralmente vem do "sistema", e não de uma pessoa real. Os
designers podem usar avatares para parecer mais humano, mas no geral, é uma
mensagem que você recebe na tela sem a capacidade de pedir esclarecimentos.
Portanto, devemos ter muita clareza do que estamos tentando alcançar com esta
mensagem.

Em seus autores de publicação, John Hattie e Helen Timperley , argumentam que o
feedback deve fornecer respostas para as três perguntas a seguir:

“Para onde eu vou? (Quais são os objetivos?), Como vou? (Que progresso está sendo
feito em direção à meta?) E Onde seguir? (Que atividades precisam ser realizadas
para melhorar o progresso?)”

Essas perguntas abordam a visão de longo prazo (“Para onde vou?”), O status atual
(“Como estou indo?”) E as ações imediatas (“Para onde seguir?”). Se essa fosse uma
jornada, a visão forneceria motivação para continuar em direção ao destino, o status
atual ofereceria correções de erros, se necessário, com base em onde você esteve, e as
ações imediatas forneceriam combustível e combustível suficientes por instruções da
curva para chegar ao próximo ponto de referência.
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A motivação é um dos elementos
principais do feedback. É aqui que os
esforços de gamificação geralmente
falham, supondo que as pessoas
precisem de motivação extrínseca,
como pontos, distintivos, tabelas de
classificação, dinheiro etc. A motivação
puramente extrínseca geralmente sai
pela culatra a longo prazo:

“As recompensas tangíveis minaram a
motivação intrínseca, particularmente
para tarefas interessantes (–0,68) em
comparação com tarefas
desinteressantes (0,18)” 

Se uma criança adora ler livros, uma
recompensa tangível por ler livros pode
minar sua motivação intrínseca. Vários
outros estudos mostraram os mesmos
resultados:

"Nossos resultados indicam que a oferta
de dinheiro ou incentivos equivalentes
a dinheiro (como ingressos para um
evento) podem ter um efeito negativo
na [...] contribuição dos doadores de
sangue". 

Isso não significa que você não pode usar
pontos ou pontuações no seu eLearning,
mas precisa considerar um equilíbrio
entre motivadores intrínsecos e
extrínsecos em seu projeto.

MOTIVAÇÃO É  A
CHAVE
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E SE ELES PULAREM O
FEEDBACK?

Você já recebeu esse argumento das partes interessadas ou dos especialistas:

“O feedback não deve conter nenhuma informação nova que seja importante
porque as pessoas não prestam atenção a ela. Eles apenas fecham o mais rápido que
podem. ”

As pessoas não prestam atenção ao feedback, portanto, não devemos colocar nenhuma
informação importante nelas. Como você argumenta contra essa opinião? Aqui está
uma maneira de iniciar a conversa:

“Se as pessoas não prestam atenção ao feedback, você está certo; não devemos tentar
usá-lo para apresentar algo importante que eles possam perder. No entanto, deixe-
me perguntar: por que você acha que as pessoas não prestam atenção ao feedback? ”

E essa conversa geralmente leva a descobertas interessantes. Por exemplo, pode ser qu 
ensinamos as pessoas a não prestar atenção ao feedback, cometendo alguns desses três
erros principais:

1. Fornecer o mesmo feedback, independentemente dos erros ou erros cometidos
pelas pessoas.
2. Usando texto de feedback genérico, como "Ótimo trabalho!" ou "Isso está incorreto!"
3. Projetando interações que não estavam envolvidas em primeiro lugar (e, portanto,
por que o feedback seria diferente?)
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Alterar a reputação do feedback
começa com uma mudança de
mentalidade dos designers.

O feedback deve fazer parte da
estratégia instrucional geral desde o
início, com o fim em mente. Como
apresentamos a importância do
feedback para os usuários pode
determinar sua eficácia. Outro
estudo sobre o impacto do feedback
mostrou alguns efeitos colaterais
surpreendentes:

“Esperávamos que os alunos
melhorassem depois de receberem
o primeiro feedback. No entanto,
descobrimos que os alunos que
esperam feedback usaram melhores
estratégias desde o início.”

Este estudo sugere que, ao informar
as pessoas que estão recebendo
feedback valioso sobre o que estão
fazendo, as incentivam a usar
melhores estratégias de aprendizado!
Isso funcionaria também no
eLearning? E se renomearmos o
feedback como orientação formativa:
mostre-me o que você pode fazer e
eu o ajudarei a melhorar . Quão
poderoso isso seria? Agora, só
precisamos de adesão!
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COMO VOCÊ OBTÉM A
ADESÃO DAS PESSOAS?

Se falamos de cursos, é o slide 1. O slide 1
é provavelmente o ÚLTIMO lugar para
se conseguir um ingresso. Você pode
perder seu público com os primeiros
dois slides entre a lista de tópicos com
objetivos de aprendizado sem sentido
(para eles), o áudio bloqueado e forçado,
a introdução de como navegar na página
e a tentativa de entender como passar
neste curso o mais rápido possível.

Enquanto David Boud e Elizabeth
Molloy abordam principalmente o
feedback no ensino superior em
Feedback no ensino superior e
profissional: compreendendo e fazendo
bem , o livro tem muitas lições valiosas
para a aprendizagem no local de
trabalho:

“[...] quando os alunos compram seus
objetivos de aprendizagem, eles
mostram atitudes mais positivas em
relação à aprendizagem, mais esforço e
perseverança e maior envolvimento em
sua escolaridade (Pintrich & Schunk,
2002).”

Essa afirmação fala ainda mais alto
quando analisamos a aprendizagem de
adultos. Os adultos podem não se
importar tanto com seus objetivos de
aprendizado quanto com sua aplicação
imediata ao trabalho. Portanto, para
envolver e motivar os adultos a prestar
atenção ao feedback, precisamos
começar com os objetivos de
desempenho.

"Como dobrar suas vendas?" parece
mais intrigante do que "no final deste
curso, os alunos poderão listar e
explicar os quatro passos da nossa
metodologia de VENDAS". Se você
estiver interessado em saber por que os
objetivos de aprendizagem não
precisam ser exibidos no slide 1 para os
alunos adultos no local de trabalho,
comece com o trabalho de Will
Thalheimer.
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Além disso, algumas pesquisas sugerem que, quando o feedback é fornecido com a
orientação formativa, e não como avaliação sumativa, ele pode ajudar os alunos a
desenvolver uma orientação de aprendizagem, na qual eles consideram melhorar sua
própria competência como objetivo da aprendizagem […] (Shute, 2008) 

Se o objetivo do seu feedback for uma orientação formativa para melhorar a
competência, como você abordaria esse desafio?

Imagine que você está dando uma aula para alunos da 6ª série. Eles enviam suas obras
primas para você revisar. Qual dos métodos a seguir você escolheria fornecer
feedback:

1. Ponto
2. Mensagens escritas específicas
3. Pontuação e mensagens escritas específicas

O mesmo estudo mostrou resultados interessantes. A pior melhoria foi observada
quando os professores apenas deram nota. A melhor melhoria ocorreu quando os
professores deram uma mensagem escrita específica como feedback. No entanto,
quando eles combinaram essas mensagens com uma pontuação, a pontuação cancelou
a eficácia das mensagens. Uma razão para isso pode ser que as pontuações mais altas
convenceram os alunos de que não precisam ler as mensagens, enquanto as
pontuações baixas fizeram com que os alunos não quisessem lê-las.

DESAFIO RÁPIDO
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Um dos desafios que enfrentamos com o
eLearning é que não há humano para
fornecer feedback. Não há mensagens
personalizadas escritas nas atribuições.
Como colocamos em prática tudo o que
conversamos sobre feedback? Como
apoiamos a motivação e a correção
de erros?

Para apoiar a motivação e a correção de
erros, vamos dividir uma interação de
múltipla escolha com base no resultado e
na intenção. Para simplificar, o resultado
está correto ou incorreto. A intenção, por
outro lado, representa o modelo mental
do participante usado para tomar a
decisão. Em outras palavras, POR QUE
eles escolheram uma resposta. É porque
eles aplicaram o modelo mental correto?
Porque eles adivinharam (nenhum
modelo mental para aplicar)? Ou porque
eles aplicaram um modelo mental
incorreto (mas acidentalmente
acertaram a resposta)?

NA PRÁTICA: COMPONENTES DE
FEEDBACK EFICAZES USANDO

MOTIVAÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



Como esta tabela ajuda? Você pode usá-lo para personalizar comentários. Por
exemplo, se você soubesse que alguém respondeu a uma pergunta corretamente
porque aplicou o modelo mental correto, seu feedback reconheceria a conquista,
reforçaria o modelo mental e acrescentaria uma informação adicional (que poderia ser
um nível ou explicação mais elaborada) outras soluções não estão corretas).

Infelizmente, na maioria das vezes, não sabemos por que alguém escolheu uma
resposta em um curso; portanto, não sabemos se o conceito ou modelo mental estava
correto ou não. Embora não seja perfeito, há um truque que você pode aplicar para
saber mais sobre por que uma resposta foi escolhida. O método é chamado de
avaliação baseada em confiança, na qual, após responder a uma pergunta, os
participantes também indicam seu nível de confiança na resposta. Usando essas
informações, você pode criar um feedback mais personalizado. Por exemplo, se o
usuário estava incorreto, mas sua confiança era alta, isso poderia indicar que eles
tinham um modelo mental incorreto aplicado. Por outro lado, se um usuário estava
correto, mas seu nível de confiança era baixo, ele poderia ter adivinhado a resposta.
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1 1

DIFERENTES TIPOS DE
FEEDBACK

"O feedback é uma das influências mais poderosas no aprendizado e no
desempenho, mas esse impacto pode ser positivo ou negativo".

Digamos que você tenha a adesão dos participantes, eles estão envolvidos nas
atividades do curso. Que tipo de feedback é mais útil? John Hattie e Helen Timperley
propõem quatro níveis de feedback:

"O modelo discrimina entre quatro níveis de feedback: a tarefa, o processamento, o
regulatório e o auto".

Fornecer um tipo diferente de feedback em cada nível tem seu próprio objetivo:

1. O feedback no nível da tarefa é mais eficaz quando ajuda na construção de sugestões
e informações sobre hipóteses e idéias errôneas e, em seguida, leva ao
desenvolvimento de estratégias mais eficazes e eficientes para processar e entender o
material.
2. O feedback no nível de processamento auxilia na criação de pesquisas e estratégias
melhores ou mais eficazes.
3. O feedback no nível regulatório cria mais confiança e engajamento em uma
investigação mais aprofundada do assunto.
4. Por outro lado, o feedback no nível pessoal ou pessoal (geralmente elogios)
raramente é eficaz. Portanto, você deve evitar comentários como "Ótimo trabalho!" e
"Você é demais!" sem fornecer elementos adicionais efetivos nos três outros níveis.

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.



1 2

QUANDO DEVEMOS
DAR FEEDBACK?

Feedback imediato ou
atrasado?

Geralmente, os designers de
aprendizagem usam dois tipos de tempo
para feedback: imediato e atrasado. O
feedback imediato é apresentado logo
após uma decisão ou ação. O feedback
atrasado é apresentado posteriormente
no curso.

“O momento ideal do feedback parece
depender da natureza da tarefa de
aprendizado. Quando os alunos estão
adquirindo conhecimentos ou
habilidades novas e complexas,
verificações em tempo real para
entender e dar dicas podem impedir
que desenvolvam conceitos errôneos
ou práticas incorretas. Mas quando eles
estão ampliando e aplicando
conhecimento (por exemplo,
escrevendo um ensaio ou resolvendo
um teorema complexo), atrasar um
pouco o feedback pode permitir que
eles se auto corrijam, desenvolvam
perseverança e se responsabilizem por
seus próprios objetivos de
aprendizado.”

Se você deseja estudar feedback
construtivo oportuno, motivacional e
imediato, jogue alguns bons jogos! Jogos
bem projetados são atraentes porque
fornecem a combinação perfeita de tudo
o que falamos até agora: contexto
significativo, desafios envolventes,
feedback frequente e específico,
aumento de riscos e competência de
condução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

CONHEÇA SEU PÚBLICO

Um dos maiores desafios que os
designers de aprendizado podem
enfrentar é não conhecer o
conhecimento prévio do participante.
Assumir um nível de conhecimento e
confiar no feedback para correção de
erros pode sair pela culatra de várias
maneiras. Se o participante não tiver
conhecimento prévio adequado para
desenvolver ou tentar confiar em
conceitos pouco compreendidos, mais
elaboração por meio de instruções,
problemas trabalhados são mais
eficientes do que apenas o feedback:

“Com alunos ineficientes, é melhor para
um professor fornecer elaborações por
meio de instruções do que fornecer
feedback sobre conceitos pouco
compreendidos.”

Por outro lado, a criação de um curso de
eLearning para o “menor denominador”
pode levar ao tédio e à apatia, pois os
participantes mais avançados não se
sentirão desafiados.

Você pode usar uma pré-avaliação para
determinar o conhecimento prévio ou
fornecer uma opção de mergulhar em
um desafio primeiro e depois ajustar o
conteúdo de acordo. De qualquer forma,
sempre mantenha o feedback em mente
ao projetar o aprendizado. Feito
corretamente, pode ser uma poderosa
influência no aprendizado.

"O feedback é uma das influências mais
poderosas no aprendizado e no
desempenho, mas esse impacto pode
ser positivo ou negativo".
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