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Resumo. Este  artigo  apresenta  as  contribuições  do  uso  de  um  software  
gerador de atividade online. Este software em estudo possui a característica  
de gerar feedbacks ao aluno no momento do acerto ou erro ao marcar suas  
respostas.  O  feedback  é  um  processo  de  ajuda  para  a  mudança  de  
comportamento dos alunos. Esta mudança de comportamento será analisada  
pela óptica da metodologia de pesquisa explicativa. Observou-se, a partir da  
análise dos dados, que o feedback é um norteador da aprendizagem de suma  
importância, mas o professor deve ter o cuidado ao planejar e programar as  
possibilidades  de  erro  e  feedbacks  que  construam  efetivamente  o  
conhecimento. 

1. Introdução
Muitas páginas de internet apresentam questões de estudo em forma de  quiz .  Estas 
questões de estudo, na sua maioria, trazem apenas a correção do exercício. Este artigo 
propõem analisar  a  forma de  correção das  questões.  Buscaremos  a  contribuição  do 
feedback  ao aluno em sua correção. Desta forma, é importante avaliar a eficácia dos 
sistemas geradores de atividades online.

Devido as dificuldades em organizar atividades online com correção automática 
e com  feedback  norteador, este trabalho propõe fazer uma análise da eficácia de um 
software que permite gerar questões online e apresenta a possibilidade de formulação de 
questões de múltipla escolha com feedback , que auxilia na busca da resposta certa.

Uma dificuldade encontrada é compreender as entrelinhas dos textos, fazer uma 
leitura crítica do que era proposto. Para Freire (1982) não se pode fazer apenas uma 
leitura  mecânica do texto,  na qual  se  memoriza o conteúdo,  sem compreendê-lo.  É 
imprescindível ter postura crítica para que o estudo possa ser produtivo. Essa postura 
crítica necessária ao ato de estudar requer que se “assuma o papel de sujeito desse ato”. 
Logo,  um determinado trecho de um texto pode suscitar  reflexões no sujeito  que o 
levem a novos caminhos, às novas descobertas. É, portanto, necessário, na leitura de um 
texto, além da compreensão do seu conteúdo, ter postura constante de busca. E essa 
compreensão vai sendo formada aos poucos, vai sendo desenvolvida.

Este  artigo  está  estruturado  da  seguinte  forma:  na  seção  2  é  apresentado  o 
referencial teórico para realização deste trabalho. A seção 3 apresenta o estudo de caso 
realizado,  com  análise  dos  resultados  encontrados.  As  considerações  finais  são 
apresentadas na seção 4.



2. Referencial Teórico
Existe  uma problemática  encontrada  em sala  de  aula  no  momento  da  avaliação  da 
eficácia das atividades propostas aos meus alunos: o feedback dado ao aluno foi o mais 
preciso e esperado?

Loureiro (2011) diz que o feedback é um processo de ajuda para a mudança de 
comportamento. Essa mudança de comportamento é a nova direção que o aluno tomará 
para poder melhorar seu desempenho e assim alcançar seus objetivos.

Para que essa mudança de comportamento seja eficaz, Loureiro (2011) apresenta 
os elementos de um feedback que seja realmente útil: descritivo ao invés de avaliativo, 
específico ao invés de geral, dirigido, compatível com as necessidades, e oportuno.

Analisando  cada  um  dos  elementos  do  feedback pode-se  dizer  que  seus 
comentários devem descrever a situação, mostrar precisamente as suas opiniões e não 
apenas  avaliar.  Deve-se  dizer  também  que  seu  papel  será  mais  importante  se  for 
pontual, direto, sem muitos “rodeios”. Dirigido ao aluno em questão, não pode-se dar 
um  feedback eficaz  para  um  todo  genérico.  O  professor  deverá  ter  também  a 
sensibilidade  de  precisar  o  momento  em que dará  seu  retorno.  Por  fim,  deverá  ser 
oportuno.  Não  comentar  apenas  algum  determinado  trabalho  como  uma  forma  de 
avaliação.  O  feedback deve  ser  um  instrumento  para  a  formação  e  valorização  do 
processo educativo.

De uma forma muito genérica, pode-se dizer que o feedback então é uma forma 
de responder, participar, dar opiniões diretas aos solicitantes. Desta forma, é possível ter 
uma ideia do que está acontecendo com os alunos e como fazer para atuar da melhor 
forma possível.

Williams (2005) diz que “dar feedback é um desafio, pois é preciso entender as 
outras pessoas e a maneira como elas reagem para aprimorar nossa capacidade de dar 
retorno”.

As características acima descritas aplicam-se ao meio físico, longe do virtual. O 
grande desafio é como tratar esta questão em ambiente virtual.

No que se refere ao feedback em ambiente virtual, Paiva (2003, apud Schwartz 
&  White  2000,  p.  167)  distinguem  dois  tipos  de  feedback:  formativo  e  somativo. 
Segundo esses autores, o feedback formativo modifica o pensamento ou comportamento 
de um aluno em prol da aprendizagem. O somativo avalia uma tarefa ou testa o aluno 
com a finalidade de lhe atribuir uma nota. O objetivo do feedback formativo é manter a 
motivação do aluno e impedir que ele se sinta isolado, deixe de participar ou abandone 
o curso.

O grande desafio aqui proposto é  como trabalhar  a  questão do  feedback em 
atividades online. Como fazer uma avaliação das atividades mediadas pelo computador 
forneçam um feedback de acordo com as respostas do aluno a distância.

Sobre a maneira de fornecer os feedbacks aos alunos que realizam atividades a 
distância Paiva (2003) nos diz que:

os alunos esperam que o professor responda prontamente às suas questões de 
forma detalhada e que envie elogios e observações que os façam refletir. Há 
também  explicitação  sobre  o  desejo  de  ver  seus  erros  corrigidos  e  de 
acompanhar o processo de registro das tarefas encaminhadas. Em cursos on-
line, há a expectativa de que o professor seja encorajador e que dê apoio aos 
alunos (p. 45)



Em se tratando de atividades que terão uma correção manual pelo professor, este 
processo torna-se até certo ponto simples. O desafio proposto com este trabalho é como 
fazer  estes  comentários  em  atividades  de  correção  automática,  que  não  dependam 
diretamente  do  professor  para  dar  seus  feedbacks ou  até  mesmo  dicas  de  como 
prosseguir em sua atividade.

Como exemplo,  suponha uma situação de sala  de aula  em que o aluno está 
executando uma atividade para fixação dos conceitos. Quando este está se dirigindo ao 
caminho do erro, o professor pode intervir dando dicas de como alcançar seu objetivo. 
Mas em se tratando de atividades online, em que não há esta interação imediata do 
professor e o aluno. Como se dará este tipo de feedback?

Há uma grande variedade de formatos de exercícios para serem aplicados na sala 
de  aula  tradicional,  mas  em se  tratando de  atividades  mediadas  pelo  computador  a 
maioria usa testes de múltipla escolha em que o usuário clica em uma das respostas e é 
informado se acertou ou não. Atividades com perguntas abertas, onde o aluno é livre 
para elaborar a resposta, são raras; quando existem, às vezes nem analisam a resposta, 
oferecendo apenas um gabarito que o aluno consulta para comparar com o que escreveu, 
exatamente como se faz num livro impresso.

Em seus estudos sobre as atividades mediadas pelo computador, em que são 
oferecidas respostas abertas ao aluno e o sistema as corrige fornecendo um feedback, 
Leffa  (2003)  diz  que  o  problema,  como se  percebe,  está  na  análise  que é  feita  da 
resposta dada pelo aluno. Ou a resposta está totalmente correta ou totalmente incorreta. 
Não há espaço para graus de correção e o nível de tolerância do sistema é sempre zero. 
Essa  rigidez,  às  vezes,  leva  o  sistema  a  avaliar  como  erradas  respostas  que  estão 
corretas, frustrando e desorientando o aluno (Leffa, 2003a, 2003b, 2006a, 2006b,).

O professor, ao preparar suas atividades que serão mediadas pelo computador, 
deverá  ter  o  cuidado  de  prever  as  diferentes  formas  de  uma  resposta  ser  escrita, 
preparando seus feedbacks para a melhor condução de suas atividades.

Este é o desafio deste trabalho: fazer uma análise da maneira como este processo 
de construção do feedback pode ser um facilitador no ambiente de estudos online.

3. Estudo de Caso
O estudo de caso foi desenvolvido na E.M.E.F. José Pinto Martins, na colônia Açoita 
Cavalo, município de Morro Redondo/RS. Esta escola possui 157 alunos divididos entre 
as  séries  iniciais  e  finais  do  ensino  fundamental.  Conta  com  um  quadro  de  13 
professores e 6 funcionários.

A escolha dessa instituição deve-se ao fato de que um dos autores dispunha de 
livre  acesso  aos  sujeitos  da  pesquisa.  Além  do  que,  este  sendo  professor  dessa 
instituição, possuía dos alunos uma familiarização considerável.

Os alunos estando em seu ambiente e com uma pessoa de confiança norteando 
seu trabalho, gera um estado emocional melhor, facilitando a realização da pesquisa. Os 
jovens de escolas  do interior  tendem a ficar bastante inibidos ao realizar tarefas na 
presença  de  pessoas  estranhas.  Esta  é  uma  característica  muito  visível  naquela 
localidade, desconfiança com o novo e com alguém novo na comunidade.

Esta  escola,  por  ser  situada  em  zona  rural,  dispõe  de  poucos  recursos 
tecnológicos. O laboratório de informática possui poucos computadores e nem todos 
estão funcionando satisfatoriamente. Para otimizar o tempo de aplicação dos testes além 



dos computadores da escola, foi utilizado um notebook de uso pessoal. Esta alternativa 
não foi muito interessante, pois os alunos acabaram discutindo entre eles para utilizar o 
equipamento diferente do que eles tinham a sua disposição.

A definição dos critérios de seleção de sujeitos de pesquisa que compuseram o 
universo de investigação foi imprescindível, pois interfere diretamente na qualidade das 
informações, a partir das quais foi possível analisar e compreender a questão problema 
que envolve o objeto de estudo.

A  relação  entre  aluno  e  professor  é  muito  particular,  embora  tenha  um 
envolvimento  que  pode  ser  considerado  desigual  ao  se  analisar  a  dependência  do 
primeiro  com o segundo.  Não importa  quão bem intencionado está  o  professor,  os 
estudantes  podem  sentir-se  obrigados  a  participar,  por  acreditar  que  o  seu  não 
consentimento afetará negativamente a sua imagem e a atitude do professor em relação 
a eles.

Partindo  do  exposto  acima,  foram selecionados  9  alunos  da  oitava  série  do 
ensino fundamental. Todos os alunos foram convidados a participar do estudo, caso não 
se sentissem a vontade de contribuir, teriam total liberdade de não fazê-la.

Este trabalho adotou a metodologia de pesquisa explicativa. Tal escolha deve-se 
ao fato de que este estudo teve como objetivo analisar os fatores que contribuíam para 
que a premissa do trabalho fosse justificada ou contrariada. Este método é o que mais 
aprofunda o conhecimento da realidade, pois tem como preocupação central identificar 
fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Em geral, se 
vale  do  método  experimental.  Pode-se  considerá-la  a  etapa  final  dos  processos 
exploratórios.

De acordo com o exposto acima, a coleta de dados ocorreu da seguinte forma:
• 1 texto impresso (texto A) com questões de múltipla escolha sem auxilio de 

feedback ; 
• 1 texto impresso (texto B) com questões de múltipla  escolha sem auxílio de 

feedback ; 
• 1  texto  online  (texto  C)  com  questões  de  múltipla  escolha  com  auxílio  de 

feedback . 

O texto A teve como objetivo verificar os diferentes níveis de adiantamento no 
idioma inglês. Foi composto por questões lexicais (vocabulário, compreensão textual).

O texto B teve como objetivo verificar o tempo utilizado e as questões mais 
significativas para serem analisadas. Não houve auxílio do feedback na construção das 
respostas.

O texto C teve como objetivo verificar a contribuição do feedback na construção 
de  respostas  corretas.  Estas  questões  apresentavam o auxílio  de  feedback durante  a 
correção  das  respostas  dos  alunos,  ou  seja,  para  cada  erro  ou  acerto  havia  um 
comentário específico.

As atividades foram desenvolvidas em parceria com a ferramenta de autoria do 
projeto ELO (Ensino de Línguas Online - http://www.leffa.pro.br/elo/repositorio/). ELO 
é  um  sistema  de  autoria  para  a  produção  de  objetos  interativos  de  aprendizagem, 
voltados especialmente para o ensino de línguas. Basicamente o sistema opera em três 
quadros que, em linguagem de programação web , são chamados de frames, conforme a 
Figura 1.



Figura 1: Frames básicos do sistema de autoria ELO

O  frame dedicado  chamado  de  “Espaço  do  aluno”  é  o  local  em  que  será 
disponibilizado o material de leitura ao aluno. Neste espaço é possível criar texto de 
leitura  simples  ou  um  texto  com  um  dicionário  eletrônico  acoplado  em  que  os 
significados dos verbetes consultados serão visualizados no  frame ao lado. No  frame 
“Espaço do  feedback” serão apresentados os  feedbacks das atividades realizadas bem 
como os significados dos verbetes do dicionário eletrônico. Por fim, no frame “Espaço 
dos comandos da atividade e questões” estarão os controles de avanço ou retrocesso das 
questões de estudo bem como as alternativas de resposta ou o espaço para que o aluno 
escreva sua própria resposta.

O texto em estudo tratava do surgimento do fogo e suas contribuições na história 
da humanidade. Este texto foi escolhido por permitir uma exploração das nuanças e 
sutilezas do estudo do vocabulário.

Para facilitar e simplificar o entendimento das questões, já que este não era o 
objetivo do trabalho, todas as questões possuíam o mesmo enunciado: De acordo com o 
texto acima, assinale a alternativa correta.

As  alternativas  de  respostas  apareciam uma a  uma aos  alunos  e  estas  eram 
randômicas, ou seja, a cada vez que o aluno reiniciava a questão a ordem em que as 
alternativas eram visualizadas era alterada. Isso fez com que o aluno realmente lesse as 
alternativas de resposta com cuidado.

Os feedbacks foram elaborados de acordo com as alternativas erradas pois, uma 
alternativa  correta  não necessitaria  de  um  feedback muito  detalhado,  apenas  de  um 
elogio pelo acerto da questão e a orientação de prosseguir para a próxima pergunta. Um 
exemplo de  feedback de acerto de resposta foi:  Parabéns pelo bom trabalho! Passe 
para a próxima questão!

Quanto  aos  feedbacks  que eram destinados às  alternativas  erradas,  tomou-se 
cuidado ao elabora-las. Ninguém quer receber feedback negativo. Pode ser criada uma 
barreira imediata quando critica o indivíduo. Ao invés disso, deve concentrar naquilo 
que  você  quer  mudar.  Foque  no  desempenho  do  aluno  até  aquele  momento.  Por 
exemplo, não é bom dizer para alguém “Você errou! ”. É necessário identificar ações 
específicas que a pessoa tomou ou coisas específicas que ela disse se quiser que ela 



entenda. Este é um grande desafio para dar um feedback pré-programado pelo professor. 
Não se sabe quantas tentativas o aluno fez até alcançar a resposta correta. Por isso, 
foram criados 3 feedbacks para cada questão que fosse marcada errada.

Depois de ter dado o feedback negativo e indicado uma solução, este não deve 
ficar  na  tela,  logo  é  substituído  por  um  verbete  caso  o  aluno  torne  a  consultar  o 
dicionário eletrônico.

Exemplos de feedback   para uma alternativa errada:
• Cuidado! Esta ainda não é a alternativa correta. 
• Atenção! A alternativa correta não é esta! Reveja o conceito de homem pré-

histórico. 
• Atenção! Reveja os conceitos no segundo parágrafo do texto. 

Os  feedbacks acima  são  relativos  a  uma  das  questões.  Pode-se  observar  as 
indicações de onde encontrar a resposta certa. Esta programação é possível ao professor 
no momento de gerar a atividade e as questões erradas. Cabe ao professor o cuidado de 
prever os erros dos alunos e ver se o número de ajudas que ele fornecer serão suficientes 
para que se alcance o resultado final que é o acerto da questão.

A análise de dados é uma etapa importante em qualquer pesquisa científica. Foi 
realizada uma análise quantitativa dos dados em diálogo com uma análise qualitativa 
dos mesmos.

O texto A permite dizer que o universo de sujeitos de pesquisa está em nível de 
adiantamento  equilibrado,  prevalecendo  o  nível  intermediário  de  adiantamento.  Tal 
premissa  se  dá  pelo  fato  de  que  os  alunos  demonstraram dificuldades  semelhantes 
quanto ao significado de determinados itens lexicais. Já a compreensão textual se deu de 
forma satisfatória. Os participantes conseguiram fazer um relato das ideias principais a 
que o texto se propunha. Foram utilizadas 6 questões de múltipla escolha neste primeiro 
momento. Os alunos tiveram a sua disposição somente um dicionário convencional de 
tradução. Para preservar a identidade dos alunos, estes fo ram identificados como Al. 
Mais  um número,  por  exemplo,  Al  01.  As  questões  são  chamadas  de  Q  mais  um 
número, por exemplo, Q. 01, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Relação entre aluno, questão e respectivos acertos

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09

Q01 X X X X X X

Q02 X X X X X X X

Q03 X X X X X X X X X

Q04 X X X X X

Q05 X X X X X X X X

Q06 X X X X

O texto B sofreu uma breve alteração quanto a seu propósito inicial de estudo. O 
número de questões foi diminuído para reorganizar o estudo no tempo disponibilizado 
pela escola. Foram utilizadas 5 questões de múltipla escolha neste segundo momento. 
Apesar de parecer pouco significante a redução de uma questão, houve uma diminuição 



considerável no tempo de aplicação do teste. Cabe lembrar que tal aplicação se deu 
durante o período regular de aula e que muito tempo envolvido no trabalho significaria 
menos tempo para cumprir com o cronograma de estudos da escola. Os alunos tiveram a 
sua disposição o dicionário eletrônico de tradução que o sistema de autoria produz para 
este tipo de atividade.

Quanto ao tempo, todos os alunos demoraram mais utilizando o sistema digital 
que ao utilizar o dicionário tradicional. No início ficaram explorando o sistema com a 
finalidade de verificar o léxico disponível para a tarefa, conforme Tabela 2.

Tabela 2: Média de tempo entre os textos com e sem dicionário
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 Md.

T01 28 32 25 30 35 23 20 27 28 30

T02 40 50 43 45 48 47 50 45 42 45

T03 35 38 37 42 40 41 40 42 39 40

Enquanto que a mé dia de tempo ficou em 30 minutos para o texto A, o texto B 
obteve um tempo mé dio de 45 minutos. Reitera-se aqui que a curiosidade em explorar 
o sistema de autoria foi o que determinou tal diferenç a de tempo. Cabe salientar que 
este acréscimo de tempo foi inversamente proporcional ao esperado pelo   pesquisador. 
Utilizar um dicionário eletrônico deveria diminuir o tempo  de  trabalho ao invés  de 
aumentá-lo. Passada a curiosidade inicial de trabalhar com um texto com  dicionário 
eletrônico, número de acertos foi  semelhante ao do texto impresso com dicioná rio 
convencional.

O texto C permite que se faç am as seguintes consideraç õ es.  Primeira,  os 
alunos  mantiveram  uma  mé  dia  alta  de  tempo  para  a  execuçã  o  das  tarefas.  Tal 
observaçã o se dá p elo fato de que o sistema de autoria somente libera a questã o 
seguinte no momento em que o aluno acerte a questã o em estudo. A mé dia manteve-se 
em 40 minutos.

O feedback contribuiu para a busca da questã o certa, pois ao clicar na questã o 
errada o aluno recebia uma dica que facilitava seu entendimento. O  feedback, neste 
caso, nã o restringiu-se a apontar somente a questã o certa ou a questã o errada, mas sim 
a auxiliar o aluno na busca pela resposta certa ao que lhe é questionado. 
Por fim, o texto com o auxílio do  feedback obteve um número de acertos maiores do que 
o texto   sem   este auxílio  Pode-se  observar  estas  informações  pela  Tabela 3. 

Tabela  3:  Média de acertos  nas questões sem e com  o feedback

Q01 Q02 Q03 Q04 Q05

T02 05 04 06 08 03

T03 07 08 09 08 06

O texto com  feedback, apesar de ter tido um tempo maior em sua execução, 
obteve um resultado mais significativo de acerto em relação ao número de alunos. Neste 
caso, o tempo foi proporcional ao número de acertos, ou seja, maior a demora, maior os 
acertos.



4. Considerações Finais
A análise dos dados nos mostram que o  feedback  em ambiente virtual é de grande 
importância na construção do conhecimento. O desafio é dado ao professor, que  deve 
formular questões que explorem as minúcias de um texto e sejam capazes de prever as 
dificuldades de seus alunos.

O  feedback  como norteador da aprendizagem exige um trabalho constante na 
avaliação e organização docente. Um feedback  bem elaborado conduz o estudante ao 
caminho do melhor aproveitamento de seus momentos de aprendizagem.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ainda são vistas por muitos 
como algo inatingível na maioria das escolas, mas a realidade é que vivemos em um 
mundo rodeado de tecnologia. As TIC’s devem ser trazidas também para o ambiente 
escolar  e,  para  isso,  o  educador  deve  estar  preparado  para  esse  dinamismo  na 
transmissão da cultura e consequente formação do conhecimento.
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