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 Diferenças Individuais 
�  Capacidade x Habilidade 
�  Capacidade & Potencialidade 
�  Hipótese da Capacidade Motora Geral 
�  Hipótese da Especificidade 
�  Capacidades Perceptivo-Motoras 
�  Capacidades de Proficiência Física 
�  Relação Capacidades x Desempenho 
�  Intervenção do Profissional e as Diferenças Individuais 

 
 Diferenças Individuais:  

�  Diferença na performance das pessoas devidas às diferenças em suas capacidades estáveis 
e duradouras.  

  Abordagem Experimental: 
�  Método utilizado para estudar variáveis que influenciam o comportamento de maneira 

uniforme. 
  Abordagem Diferencial: 

�  Método para estudar as diferenças nas capacidades dos indivíduos. 
 

 Capacidade:  
� Traço estável, duradouro, principalmente definido geneticamente, que embasa a 

performance habilidosa (Schmidt, 1992).  

�  Pode ser definida como sendo as características funcionais essenciais na execução de uma 
habilidade motora (Tani ,1988). 

 
 Habilidade:  

� Ato ou Tarefa: Uma capacidade de alcançar um resultado final com o máximo de certeza , 
o mínimo de energia e tempo (SCHMIDT,1992) 

� Potencialidade: Características dos Indivíduos que são sujeitas à mudança como um 
resultado da prática e que representam o potencial de uma pessoa para exceder a 
performance de uma tarefa. 

 



 
 Teoria da Capacidade Motora Geral (Brace, 1927; McCloy, 1934): visão inicial e incorreta de 

que uma capacidade global única era a base para todo o comportamento. 
 

 Teoria da Capacidade Motora Específica (Henry, 1958, 1968, 1961): um grande número de 
capacidades motoras específicas, independentes e diferentes, são as bases para cada tipo de 
performance. 

 
 CAPACIDADES (Fleishman, 1964) 
 Capacidades Perceptivo-Motoras:  

�  (1) Coordenação multimembros, (2) Precisão de de controle, (3) Orientação de resposta, 
(4) Tempo de reação, (5) Controle de velocidade, (6) Destreza manual, (7) Destreza de 
dedos, (8) Estabilidade braço-mão, (9) Velocidade punho-dedo e (10) Mirar. 

 
 Capacidades de Proficiência Física: 

� (1) Força explosiva, (2) Força estática, (3) Força Dinâmica, (4) Força de tronco, (5) 
Flexibilidade, (6) Flexibilidade dinâmica, (7) Equilíbrio corporal amplo e (8) Equilíbrio 
com dicas visuais. 

 
 Capacidades de Proficiência Física: 

� (1) Velocidade de movimento de segmento, (2) Coordenação corporal ampla e (3) 

Estâmina. 
 

 Fatores de coordenação geral: 
� (1) Velocidade de movimento, (2) Sincronização motora, (3) Sincronização perceptiva e 

(4) Controle de força. 
 

� Capacidades: 
 

� Traços Herdados 

� Estáveis e 
permanentes 

� Poucas em número 

� Embasam a 
Performance de muitas 
habilidades motoras 

� Habilidades: 
 

� Desenvolvidas com 
prática 

� Modificáveis com a 
prática 

� Muitas em número 

� Dependem dos 
diferentes subconjuntos de 
capacidades diferentes 



 Capacidades compõem as Habilidades Motoras, mas diferentes habilidades motoras podem 
usufruir de uma mesma capacidade motora. 

 
 

 
 
 
 

 Diferenças Individuais: Fatores Intervenientes. 
� Capacidades 
� Atitudes (Abertas, Neutras e Fechadas) 
� Tipo Corporal (Alto/Baixo, Magro/Gordo, Fraco/Forte) 
� Back Ground Cultural (Status sócio-econômico, Etnia, Religião, etc.) 
� Composição Emocional (Tédio, Entusiasmo, Medo, Alegria, etc.) 
� Nível de Aptidão Física (Baixo, Moderado e Alto) 
� Estilo de Aprendizagem (Visual, Verbal, Cinestésico, etc.) 
� Nível Maturacional (Imaturo, Intermediário e Maduro) 
� Nível Motivacional (Baixo, Moderado e Alto) 
� Experiências Sociais Prévias (Recreativo, Instrução e Competitivo) 

 
 O ingrediente chave para a aprendizagem é a motivação do aprendiz (Deci & Ryan, 1985) 
 A motivação dos aprendizes é relacionada à sua percepção de sucesso em atingir suas metas 

(Schmidt, 2000). 
 

 Revisão: 
 O que são diferenças individuais? 
 Quais fatores podem afetar a aprendizagem e o desempenho? 
 Exemplifique uma situação na qual um destes fatores atuam inibindo a aprendizagem e o 

desempenho. 
 Exemplifique uma situação na qual um destes fatores atuam estimulando a aprendizagem e 

o desempenho. 
 Como utilizar esta diferença individual para otimizar o desempenho e aprendizado? 

Velocista Jogador de 
Boliche 

Ginasta Jogador de 
Beisebol 

Arqueiro 

Tempo de 
Reação 

Orientação 
Espacial 

Veloc. de  
mov. de  
membro 

Destreza  
de Dedos 

Destreza 
Manual 

Coordenação 
Multimembros 

Proficiência 
Física 



 ESTÁGIOS DE APRENDIZAGEM 
 Fitts & Posner (1967): Cognitivo, Associativo e Autônomo. 
 Adams (1971): Verbal Motor e Motor. 
 Gentile (1972): Abstração do movimento e Fixação ou Diversificação. 
 Le Bouch (1978): Exploratória, Dissociação (correção ou diferenciação do movimento) e 

Automatismos. 
 Newell (1985): Coordenação (adquirindo o padrão) e Controle (adapta o padrão 

conforme o necessário). 
 Meinel & Schnabel (1987): Idéia Global, Desenvolvimento da Coordenação Fina e 

Desenvolvimento da Disponibilidade Variável. 
 Vereijcken, Van Emmerik, Whiting & Newell (1992): Novato, Avançado e Especializado. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DOS ESTÁGIOS DE APRENDIZAGEM: 
 Primeiro Estágio (Cognitivo): impreciso, inconsistente, lento, muita atenção, 

descoordenado, tímido, muitos erros, rígido, indeciso, ineficiente, maior restrição, etc. 
 Segundo Estágio (Associativo): preciso, mais rápido, pouca atenção, coordenado, mais 

confiante, poucos erros, mais adaptado, mais decidido, mais eficiente, menor restrição, etc. 
 Terceiro Estágio (Autônomo): preciso, consistente, muito rápido, muito pouca atenção, 

coordenado, confiante, reconhece e corrige erros, adaptado, muito decidido, muito 
eficiente, fluente, etc. 

 


