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Objetivos educacionais

 Compreender a importância do feedback no processo 
de formação profissional

 Conhecer e aplicar as características de um feedback 
adequado



Recebemos devolutivas de nossas atividades, comportamentos 
e produções desde cedo. São parte do nosso dia a dia





Definição







Formativa X Somativa



Características de um bom feedback

É importante que o Preceptor crie um 
ambiente livre de julgamento, seguro e 

ético para o seu feedback

A forma como o residente entende o feedback 
influencia sua disposição em reconhecer, 

assimilar e aceitar a informação dada pelo 
Preceptor.



Características de um bom feedback

(1) Assertivo
A comunicação dever ser clara, objetiva e direta. Por temer o impacto das palavras, o professor pode 
não ser direto, falando de forma vaga, com afirmações ambíguas que ofuscam a mensagem principal. O 
aluno, temendo uma avaliação negativa, não procura esclarecimentos, reforçando a falta de clareza do 
professor. Como resultado, apesar das intenções educativas, pouco é transmitido5. Assim, recomenda-
se descrever os impactos e consequências de determinado comportamento, positivos ou negativos, 
assim como sugerir comportamentos alternativos.

(2) Respeitoso
Este é um elemento fundamental para o sucesso do feedback, independentemente das diferenças de 
conhecimento, experiência, hierarquia ou características pessoais entre os interlocutores. Como é um 
processo compartilhado, docente e aluno devem encontrar pontos de concordância sobre os 
comportamentos que devem ser trabalhados; entender e respeitar a opinião do outro geram o 
ambiente de respeito para um feedback construtivo.



Características de um bom feedback
(3) Descritivo.
Embora o estudante, em geral, esteja ávido por ouvir a opinião dos professores, sua reação é menos 
resistente quando as palavras descrevem determinado comportamento ou ação, ao invés de julgá-lo.

(4) Oportuno.
O momento e o local para dar feedback ao aluno devem ser adequados, preferencialmente logo após a 
observação do comportamento e em ambiente reservado. 

(5) Específico
É fundamental que o docente indique claramente os comportamentos nos quais o aluno está tendo 
bom desempenho e aqueles nos quais o aluno pode melhorar. Exemplos e revisão dos fatos ocorridos 
contribuem para que o aluno reflita honestamente sobre seu desempenho.



Passos para um feedback eficiente e motivador



Reações emocionais ao feedback
Espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais 
bela do que eu?



Fatores que interferem na  qualidade  do 
feedback



Fatores que interferem na  qualidade  do 
feedback

Situações que demandam feedback 
porém são negligenciadas pela 
dificuldade em ser objetivo, não 

punitivo e não emitir julgamentos 
pessoais



Fatores que interferem na  qualidade  do 
feedback



Fatores que interferem na  qualidade  do 
feedback



Fatores que interferem na  qualidade  do 
feedback
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