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EFEITOS DO FEEDBACK EXTRÍNSECO NA APRENDIZAGEM DE UMA 

HABILIDADE MOTORA NOVA NO FUTEBOL 

 

RESUMO 

     

Considerando que o feedback extrínseco é uma variável manipulada pelo professor/ 
treinador, tornando-o um dos principais fatores que constituem a aprendizagem de 
uma habilidade motora, buscou-se através deste estudo analisar, através da revisão 
da literatura, as variáveis que compõem o feedback extrínseco e seus efeitos para a 
aprendizagem de uma habilidade motora nova no futebol. E ainda o momento 
adequado para utilizá-lo e o intervalo entre a ação e a informação de 
retroalimentação. A análise indicou que durante a aprendizagem de uma habilidade 
motora nova no futebol é importante controlar a frequência de fornecimento de 
feedback extrínseco. 
 

Palavras-chave: feedback extrínseco, aprendizagem motora, frequência de 

conhecimento de resultado, futebol.   
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LEARNING OF A NEW MOTOR ABILITY IN SOCCER, EFFECTS OF THE 

EXTRINSIC FEEDBACK   

 

ABSTRACT  

 

Considering that feedback is manipulated by the teacher / coach, turning it one of the 
main factors that constitute the learning of a new motor ability, this study analyze, 
through bibliographical revision, the variables that compose the extrinsic feedback 
and its effects in the aquisition of a new motor ability of soccer. The study also 
analyze the right moment to use it and the interval between the action and the 
feedback information. The analysis indicated that during the learning of a new motor 
ability of soccer is important to control the frequency of supply of extrinsic feedback. 
 

Key-words: extrinsic feedback, motor  learning, frequency of result knowledge,  

soccer. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se fala em aprendizagem de habilidades motoras, uma das formas mais 

importantes para que ela ocorra é através da prática. E para se organizar a prática 

existem incontáveis métodos em busca de uma prática eficiente. 

 No entanto, além da própria prática, uma variável considerada essencial para 

a aquisição de habilidades motoras é a informação do feedback. O processo dessa 

informação segundo Teixeira (1993) possibilita ao aprendiz obter conhecimento 

tanto do padrão de movimento da resposta produzida quanto do alcance ou não do 

objetivo proposto. Essa informação é comparada com a representação interna da 

resposta e no caso de alguma discrepância é gerada uma informação de erro que 

poderá ser utilizada no futuro a fim de melhor solucionar os comandos motores para 

a realização dessa tarefa. 

Até a metade da década de 1970 acreditava-se que quanto mais preciso, 

freqüente e imediato fosse o feedback (CR), mais visíveis seriam seus efeitos na 

aprendizagem de habilidades motoras. No entanto, os resultados de recentes 

pesquisas sobre o feedback têm mostrado que quando o aprendiz tem muita 

informação acerca de sua execução, não consegue um bom desempenho. Em 

outras palavras, Manoel (1989) diz que quando existe uma quantidade de incerteza 

o aprendiz consegue melhor desempenho nos testes de aprendizagem. Esses 

resultados podem ser possíveis porque o processo de aprendizagem tem como base 

os erros, incertezas e variabilidades. Isso demonstra a importância de se ter um 

conhecimento mais aprofundado sobre essa variável que influencia diretamente a 

aprendizagem de uma habilidade motora. Portanto, o conhecimento do que é 

feedback, o que fornecer no feedback e quando fornecer, são pontos importantes 

que aqui serão discutidos. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Apesar de variar consideravelmente, pontos em comum podem ser encontrados 

na definição de aprendizagem motora. Uma delas, de boa receptividade, é a de 

Schmidt (1992), que define aprendizagem motora como sendo um conjunto de 

processos associados com a prática ou a experiência, conduzindo a mudanças 

relativamente permanentes na capacidade para executar performance habilidosa. 

Para MAGIL (1984), aprendizagem é um fenômeno não observável diretamente, 

é uma mudança no estado interno do indivíduo, que é inferida de uma melhora 

relativamente permanente no desempenho como resultado da prática.  

Já para GRECO apud GRECO e MATTA (1996), a aprendizagem motora é o 

caminho para se obter e automatizar habilidades ou técnicas motoras como 

resultado de um sistemático e planejado processo de aprendizagem, decorrente de 

diferentes etapas e com objetivos bem definidos a serem atingidos em cada fase.  

Habilidades motoras podem ser definidas como ações complexas e intencionais, 

envolvendo toda uma cadeia de mecanismo sensório, central e motor que, através 

da aprendizagem, tornaram-se organizados e coordenados de tal forma a alcançar 

objetivos pré-determinados com máxima certeza Whiting apud Castro (1988). Para o 

aprendiz adquirir uma determinada habilidade motora, este sofrerá a influência de 

aspectos como a tomada de decisão, a percepção, a memória, entre outras variáveis 

como motivação, transferência de aprendizagem, feedback extrínseco, etc. O 

feedback, juntamente com a prática, constitui um dos principais aspectos no 

processo de aprendizagem, pois é uma variável que o profissional pode manipular 

durante a prática. Segundo Magill (2000) feedback se refere a uma informação que 

vai para um mecanismo que usa essa informação para corrigir os erros, o que 
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permite afirmar, segundo Newell (1974) que a prática combinada com o 

conhecimento de resultados leva à perfeição. 

Feedback extrínseco é uma variável da aprendizagem, que ganha importância na 

medida em que o aprendiz tem dificuldades de perceber sozinho o padrão de 

referência desejado para a habilidade que está tentando aprender e, além disso, 

acrescenta Salmoni e Walter apud Castro (1988) parece ter alguma influência que 

afeta a performance temporariamente e que deve ser considerada. Um bom 

exemplo está na sua função de motivação, o que faz com que os aprendizes fiquem 

mais interessados em adquirir a habilidade e persistem por mais tempo na tarefa.  

 

Feedback Extrínseco 

 

Magill (1980) considera feedback como dados disponíveis à pessoa através de 

seu próprio sistema sensorial, ou seja, o indivíduo, com base nos sistemas visual e 

proprioceptivo, detecta certos aspectos dos resultados do seu esforço. E ele 

considera o CR como uma variável da aprendizagem que uma fonte externa pode 

manipular diretamente e, por isso, influenciar sensivelmente a aprendizagem, ou 

seja, a informação acerca da resposta que pode ser obtida somente por meio de 

uma fonte externa  como o professor, o técnico, o pesquisador, ou o sistema de 

vídeo tape, etc. 

Feedback, assim define Marteniuk (1976), se refere à informação que o aprendiz 

recebe a respeito da performance de uma habilidade, durante ou depois de ser 

completada, através de sistemas sensoriais. 

Já para Castro (1988), feedback é um pouco mais abrangente, e segundo este 

autor se refere a toda informação provindas de fontes externas que o executante 

recebe durante ou depois do movimento (professor, técnico, pesquisador, sistema 
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de vídeo tape, etc), ou de seu próprio sistema sensorial (visão, audição, cinestesia, 

etc), relativa a execução ou resultado do movimento. Desta forma temos: 

                                                                                   CR 
 
 
                                             INTRÍNSECO           Próprio executante 
 
          CP 
FEEDBACK   
 
        CR 
 
        EXTRÍNSECO              Fontes externas 
 
 
          CP 
 
 Feedback intrínseco ou inerente é a informação que o aprendiz recebe de seu 

próprio sistema sensorial durante ou depois do movimento, relacionada com sua 

execução e resultado no ambiente, podendo ser considerada como uma variável do 

mecanismo do movimento. O feedback intrínseco pode ser subdividido em CR e CP. 

O feedback intrínseco como CR é a informação que o aprendiz receba após a 

execução do movimento, principalmente de seu órgão visual, sobre o quão próximo 

seu resultado ficou da meta. O feedback intrínseco com CP é a informação que o 

aprendiz recebe durante o movimento, principalmente através da cinestesia, 

possibilitando verificar a execução propriamente dita. 

 Feedback extrínseco ou aumentado é a informação que o aprendiz recebe de 

uma fonte externa relativa aos aspectos relevantes da execução e/ou resultados da 

tarefa. O feedback extrínseco pode ser subdividido em CR e CP. O feedback 

extrínseco como CR é a informação que a fonte externa dá ao aprendiz sobre o 

resultado de seu movimento. O feedback extrínseco como CP é toda informação que 

o aprendiz recebe de uma fonte externa relacionada com a execução do movimento, 

isto é, informação sobre a diferença entre o padrão de movimento executado e o 

padrão ideal. 
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O feedback extrínseco também pode diferenciar-se em relação a sua função.  

Algumas delas são: Motivação: manter o aprendiz interessado ou continuar se 

esforçando; Reforço: levar o aprendiz a repetir o mesmo movimento no futuro; 

Informação: corrigir o movimento ou reduzir erros de execução; Guia: orientar o 

movimento em direção à meta ou guiar o aprendiz à resposta apropriada; 

Ao reportar-se ao feedback extrínseco, duas importantes categorias são o 

conhecimento de resultados (CR) e o conhecimento de performance (CP). O 

conhecimento de resultado é para Schmidt (1988) a informação que vem depois da 

resposta, sendo relativa ao resultado da resposta no ambiente e conhecimento. O 

CP é de acordo com Schmidt (2001) a informação externa sobre o padrão de 

execução que o aprendiz realizou, e diferente do CR, ele se refere à natureza do 

padrão do movimento, e por isso é freqüentemente utilizado pelos professores e 

técnicos em situações do mundo real. 

Contudo, CR e CP, são informações que o aprendiz utiliza para comparar o que 

executou com o que planejou. 

A freqüência do CR pode ser absoluta ou relativa. A freqüência absoluta é o total 

de vezes que o CR é fornecido num número de tentativas, e a freqüência relativa é a 

porcentagem de vezes que o CR é fornecido no mesmo número de tentativas. 

O feedback extrínseco desempenha um papel importante no processo de 

aquisição de habilidades motoras. Pesquisadores do comportamento motor, 

baseados em estudos de feedback extrínseco, deixaram claro que a informação 

sobre o erro é de fundamental importância para a aquisição de habilidades motoras 

e que, sem tal informação, segundo Castro (1988) pouca ou nenhuma aprendizagem 

ocorre. Por isso o treinador deve ser capaz de fazer uso do feedback extrínseco com 

excelência, utilizando-o da maneira adequada em cada situação.  
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 O Que Fornecer no Feedback Extrínseco? 

 

O feedback extrínseco direciona a atenção do praticante para aspectos 

determinados do movimento ou do resultado. Assim, o treinador deve ter o cuidado 

para que a atenção do praticante seja direcionada para aspectos realmente 

fundamentais para um melhor desempenho, naquela situação específica. 

Desta forma, a função informacional do feedback extrínseco se refere ao grau de 

exatidão, qualidade e utilidade da informação. Esta informação fica incompleta 

quando é fornecida  somente sobre a direção do erro, por exemplo: mais-menos, 

longo-curto, ou somente a respeito da magnitude do erro, isto é, sobre a quantidade 

de erros, por exemplo: 7-10, etc, sendo que a informação somente sobre a direção 

do erro é claramente melhor do que sobre a magnitude do erro (Schmidt, 1992). No 

entanto, as evidências sugerem que é melhor fornecer tanto feedback extrínseco 

sobre a direção como sobre a magnitude do erro (Schmidt, 1992). Quando o 

feedback extrínseco contém elementos de magnitude e direção do erro ele pode ser 

considerado mais completo e é chamado quantitativo e quando apenas é dito certo 

ou errado, o feedback extrínseco é chamado qualitativo e é incompleto (Schmidt, 

1992). Para Adams apud Castro (1988), quando o aprendiz recebe feedback 

extrínseco qualitativo tem uma informação vaga porque está sendo informado 

somente que ocorreu o erro, e não fica sabendo sobre a direção ou sobre a 

quantidade deste erro. Como resultado, a correção tenderá a ser pobre e o grau de 

aprendizagem lento. Ao contrário, quando o feedback extrínseco é quantitativo e 

adequado ao nível do aprendiz, a aprendizagem é facilitada.    
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Quando Fornecer o Feedback Extrínseco ? 

 

Outro fator importante ao atualizar recursos de feedback é saber em que 

momento utilizá-lo e com qual freqüência. 

Em relação à execução da habilidade, o feedback poderá ser terminal, 

apresentado ao praticante depois da execução, ou concomitante, fornecido durante 

a execução. 

Preferencialmente, deve-se utilizar o feedback terminal, pois este pode ser eficaz 

em quase todas as situações de aprendizagem motora. O uso feedback 

concomitante é aconselhado em casos especiais, quando a instrução, o feedback 

intrínseco e o feedback extrínseco terminal não fornecerem informações suficientes 

para o praticante ter idéia de como executar o movimento. As informações 

concomitantes auxiliarão o praticante a aprender a realizar o movimento e a utilizar o 

feedback intrínseco durante a execução. Deve-se tomar cuidado para que o 

feedback concomitante não substitua o feedback intrínseco, deixando o praticante 

dependente do mesmo, o que resultará em desempenhos inferiores na ausência de 

feedback concomitante. 

 

Intervalo para utilização do feedback terminal 

 

 Para que este seja incorporado eficientemente pelo aprendiz, deve haver um 

período mínimo de intervalo entre o final da execução da habilidade e o 

fornecimento do feedback. Isto deve ocorrer para que o indivíduo tenha tempo 

suficiente de processar e avaliar o feedback intrínseco, para depois ser 

acrescentado o feedback aumentado. No mesmo sentido, é aconselhável que haja 

um intervalo entre o fornecimento do feedback terminal e o início de outra execução, 
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para que o praticante possa absorver estas novas informações e preparar a próxima 

execução. 

Para Schmidt (1992), o intervalo deve ser suficiente para que o aprendiz elabore 

uma resposta mais apropriada, sendo que quanto mais complexa a tarefa, mais 

crítico torna-se o tempo para processá-la, e que o aprendiz não deve ser 

interrompido com atividades secundárias neste intervalo. 

O último aspecto sobre quando apresentar feedback refere-se à freqüência com 

que este é apresentado. Apesar de que a aprendizagem de uma habilidade seja 

favorecida pela utilização do feedback extrínseco, sua apresentação em todas as 

tentativas de prática pode ser prejudicial à aprendizagem. O uso demasiado do 

feedback pode inibir processos internos dos praticantes importantes para que ocorra 

aprendizagem. A pessoa torna-se dependente do feedback, ou seja, ela aprende a 

desempenhar com sucesso a habilidade apenas na presença do feedback. 

Um ponto importante, afirma Castro (1988) é que recentemente as pesquisas 

que utilizaram os testes de retenção e/ou transferência têm demonstrado que 

quando o CR é fornecido ao aprendiz em todas as tentativas, apesar de diminuir a 

incerteza e guiar o aprendiz em direção à resposta apropriada, leva a um pior 

desempenho nos testes citados. Esta afirmação é baseada nos resultados 

encontrados em testes na fase de retenção, que confirmaram a influência positiva da 

freqüência relativa do feedback extrínseco na aprendizagem da tarefa. O grupo no 

qual teve melhor desempenho deste estudo de Castro (1988) recebeu feedback 

extrínseco de 3 em 3 tentativas. 

Uma das formas de diminuir a quantidade de informação é o feedback diminuído. 

Nessa forma, no início da aprendizagem o feedback é fornecido praticamente a cada 

execução e à medida que o sujeito domina mais a habilidade a freqüência relativa 

diminui até aproximadamente 50%. Outra forma é estabelecer uma faixa de 
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precisão. Se o erro na execução estiver dentro da faixa estabelecida, não é 

fornecido o feedback, mas quando o erro na execução estiver fora da mesma, para 

mais ou para menos, o feedback indica a magnitude e a direção do erro. O feedback 

médio é outra forma de diminuir a quantidade de feedback do sujeito, na qual o 

executante realiza uma série de repetições e, somente após o seu término, recebe 

como feedback o escore médio das tentativas realizadas. Os resultados do estudo 

de Young e Schmidt apud Schmidt (1991) mostram que o feedback médio é mais 

efetivo para a aprendizagem que o feedback a cada tentativa.   

Estas formas de feedback diminuído favorecem a aprendizagem segundo 

Schmidt e Wrisberg (2001), previnem a dependência, pois o aprendiz realiza 

diversas execuções antes de ter uma informação ou feedback. Assim, o aprendiz 

não muda a execução a cada tentativa e a ação torna-se mais estável. Além disso, 

devido à ausência de feedback extrínseco a cada execução, o aprendiz é levado a 

utilizar o feedback intrínseco para comparar a execução planejada com a realizada, 

fortalecendo o referencial interno na detecção de erros. 

No início da aprendizagem, o aprendiz ainda não desenvolveu um mecanismo 

efetivo de detecção e correção de erros e seu padrão de referência está 

inadequado. Ele tem dificuldades para corrigir seu próprio erro assim como manter 

relações com o objetivo final da habilidade. Portanto, privar o aprendiz do feedback 

extrínseco nesta fase da aquisição é detrimental para a sua aprendizagem (Castro, 

1988). Todavia com o decorrer da prática, gradualmente o aprendiz vai sendo capaz 

de reconhecer quando cometeu um erro e de corrigi-lo, graças ao desenvolvimento 

do mecanismo de detecção e correção de erros, ficando mais independente da 

informação do feedback extrínseco e torna-se mais dependente dele próprio. 
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CONCLUSÃO 

A formação de uma estrutura é um processo hierárquico, pois primeiro deve 

haver a estabilização das funções, quando se infere que uma estrutura é formada, 

para, posteriormente, poder haver a adaptação das mesmas (Choshi, 2000). Dessa 

forma a aprendizagem passa a ser vista como um processo cíclico de instabilidade-

estabilidade-instabilidade. Esse mesmo processo é pautado, segundo Tani (1989), 

em instabilidades, erros e incertezas, e essas incertezas então devem ter o seu 

papel no processo de aprendizagem como um processo adaptativo. Tani (1982) 

realizou seis estudos para verificar como a liberdade de escolha influencia a 

aprendizagem e os resultados mostraram que os sujeitos que tinham uma 

quantidade de incerteza apresentaram melhor aquisição de padrões de jogo, 

enquanto os sujeitos que tinham as regras muito rígidas ou muito flexíveis 

mostraram um desempenho inferior. Portanto, uma certa quantidade de incerteza é 

importante para a aprendizagem. 

Weeks e Kordus (1998) através de uma pesquisa sobre a cobrança do lateral do 

futebol detectou que com um conhecimento de resultado relativo de 33%, tanto a 

aquisição quanto a transferência da tarefa exigida, tinham maior significância do que 

com um conhecimento de resultado relativo de 100%. 

Uma forma de manipular a incerteza no processo de aprendizagem é controlar a 

freqüência de CR durante a aprendizagem de uma habilidade motora. 

Os estudos já realizados dão suporte à hipótese de orientação apresentada por 

Salmoni (1984) e Andreotti (1992) na qual uma forte função orientacional ou 

informacional do CR interfere no processo de aprendizagem, fazendo com que o 

aprendiz produza uma dependência demasiada a esta informação, deixando de 

processar informações intrínsecas importantes para o desenvolvimento da sua 

capacidade de detecção e correção de erros. 
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 Assim, sugere-se ao treinador não utilizar constantemente feedback informativo 

aos seus atletas. Ele poderá promover um melhor desempenho alternando feedback 

informativo com feedback motivador, por exemplo. Aconselha-se também que o 

feedback seja apresentado em conjunto, após um bloco de tentativas. O atleta 

pratica por um período, e no final o treinador resume as informações sobre todo o 

período praticado ou focaliza sobre alguma tentativa que se diferenciou das demais. 

Janelle (2003) complementa esta idéia afirmando que informação verbal somada 

a demonstração, através de vídeos por exemplo, leva a uma melhora da retenção da 

tarefa exigida. 

Sendo assim, o treinador de futebol para ensinar uma habilidade motora nova 

deve utilizar o feedback extrínseco de uma forma consciente e com a dosagem 

correta para o perfeito entendimento da tarefa exigida.  Ou seja, sem interferir nos 

processos de instabilidades, erros e incertezas, pois todos serão fundamentais para 

o desenvolvimento do atleta de futebol.  

Portanto, segundo esta revisão bibliográfica, aqueles técnicos de futebol que 

insistem em gritar o tempo todo com seus atletas e, sem uma informação de 

feedback extrínseco com exatidão, qualidade e utilidade da informação, não estão 

cooperando com desenvolvimento adequado dos atletas.  
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