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RESUMO
O objetivo deste trabalho é o de contribuir com a reflexão sobre como práticas
pedagógicas psicomotoras utilizadas na educação infantil podem auxiliar na
melhora do gesto motor e na formação do atleta de alto rendimento. As bases
para estas reflexões são tanto os resultados obtidos na pesquisa de campo
realizada durante a execução deste trabalho, quanto às experiências vividas
durante minha atuação como profissional. Experiências de educadora física,
professora de psicomotricidade e personal trainer, associadas às reflexões e
conclusões de estudos de autores das áreas de educação, de educação
sociocomunitária e de educação psicomotora. Acerca da educação
psicomotora aplicada como uma ferramenta essencial no trabalho educativo do
professor que trabalha com crianças, para garantir o desenvolvimento integral
dos aspectos motor, intelectual, emocional e social cujo objetivo é verificar a
qualidade de vida nos adultos, velhos e nos atletas de alto rendimento. Desta
forma, este trabalho está dividido em duas etapas de trabalho de campo. A
primeira consiste na análise de elementos psicomotores presentes durante a
atividade física de dois atletas mundialmente reconhecidos: Usain Bolt,
velocista jamaicano recordista mundial nos 200 metros rasos, e Samuel
Wanjiru, maratonista queniano também recordista mundial. Foram
selecionadas fotos destes atletas tiradas de vídeos disponíveis na internet
(youtube) durante a atividade física, e as imagens analisadas com o objetivo de
identificar os elementos psicomotores envolvidos na largada, no
desenvolvimento e na chegada das provas do atletismo. A segunda etapa
verifica as atividades psicomotoras praticadas na infância por três atletas
nacionais, de diferentes modalidades e faixas etárias, sendo: uma jogadora de
basquetebol de 22 anos, um jogador de futebol de 33 anos, e uma jogadora de
handebol de 42 anos. Para isso, foram aplicados questionários a estes atletas
com o objetivo de verificar quais as atividades psicomotoras foram praticadas
na infância, que podem ter contribuído na formação destes atletas de alto
rendimento. A primeira etapa do trabalho de campo trouxe como resultado a
identificação da presença de elementos psicomotores durante o exercício dos
recordistas mundiais nas três fases das corridas analisadas. Já a segunda
etapa trouxe como resultado a identificação de fatores de aprendizagens
informais (como brincar na rua, por exemplo), de aprendizagens não formais
(como participar de escolinhas de esportes, por exemplo) e de aprendizagens
formais (como participar das aulas de educação física na infância, por exemplo)
presentes na infância dos atletas entrevistados. Deste modo, concluo que
elementos psicomotores estão presentes durante as três fases dos exercícios
avaliados e que atividades psicomotoras aplicadas na infância, seja de maneira
formal, não formal ou informal, podem beneficiar a formação da base
psicomotora e também o desenvolvimento tanto de habilidades psicomotoras
quanto de valências físicas, podendo contribuir na formação de atletas de alto
rendimento.
Palavras-chaves: Psicomotricidade. Educação Sociocomunitária. Atletas.

ABSTRACT
The aim of this work is to contribute to the discussion on the way that
pedagogical practices with psychomotor approach can improve motor gestures
and also can contribute to the development of high performance athletes, when
used in early childhood education. Those reflections were based both on the
results achieved from the field research developed during this work, and on my
own experience as a professional - physical educator teacher, psychomotor
teacher, and personal trainer –, combined with the conclusions from other
studies related to psychomotor education and the way that it is a key tool when
teachers that work with early childhood education use it to stimulate the
development of motor, intellectual, emotional and social skills, that will result on
a better quality of life for adults, for aged people and for high performance
athletes too. Thus, the field research of this work was divided into two steps.
The first one was to analyze psychomotor elements during the exercises of two
world-renowned athletes: Usain Bolt, Jamaican sprinter widely regarded as the
fastest person ever, and Samuel Wanjiru, Kenyan athlete specialized in long
distance running. It were selected photos from these athletes that were
captured from videos (youtube) of their performance. These photos were
analyzed with the aim of identify psychomotor elements during the whole
exercise (since the beginning until the end). The other step was to identify the
presence of psychomotor activities on the early childhood of three national
athletes: a 22-year-old woman basketball player, a 33-year-old man soccer
player, and a 42-year-old woman handball player. Thereunto, it was used an
application to identify which psychomotor activities were realized during their
childhood that could have an effect on their development as high performance
athletes. The result from the first step was the identification on the pictures of
psychomotor elements during the whole exercises, since its beginning until its
end. The results from the second step were the identification of informal
learning factors (such as playing on the streets with other children), of nonformal learning factors (such as been part of the neighborhood soccer team),
and of formal learning factors (such as participate from the physical education
classes) on the childhood of the athletes that were interviewed. Thus, I could
conclude that psychomotor elements were observed during the whole exercises
that were analyzed, and that psychomotor activities can have an effect on the
development of high performance athletes, when used during early childhood,
through formal, non-formal, or informal learning factors.
Keywords: Psychomotor. Social-community education. Athletes.
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INTRODUÇÃO
Como a educação psicomotora utilizada na educação infantil pode
auxiliar na melhora do gesto motor, no esporte de alto rendimento no atleta
adulto?
Partindo dessa pergunta pretendo fazer algumas reflexões baseadas na
minha experiência como educadora física, professora de psicomotricidade e
atuando como personal trainer em conjunto com autores que estudam a
respeito da educação, da educação sociocomunitária e da educação
psicomotora.
Meus pais sempre me incentivaram nos estudos e nos esportes. Tive
uma infância muito ativa, brincava na rua, andava de bicicleta e participava de
todas as escolinhas de esportes oferecidas pelas escolas que passei.
Meu interesse no presente trabalho é o de aprofundar meus
conhecimentos a respeito da psicomotricidade e os elementos psicomotores. A
psicomotricidade assumindo um papel social na formação da criança e do
jovem e consequentemente no adulto idoso e, principalmente, no atleta, objeto
de minha área de estudo.
Muitos dos meus questionamentos são a respeito do desenvolvimento
psicomotor. A prática de atividades psicomotoras em crianças pode
consequentemente melhorar o desempenho de um gesto motor em um atleta?
Referindo-se à minha pesquisa, escolhi a corrida, por ser um esporte
com o qual eu me identifico, pratico e gosto, bem como de atletas de diferentes
modalidades para que, ao tomar conhecimento sobre sua infância, verificar se
as atividades psicomotoras vivenciadas os ajudaram a se tornarem atletas de
alto rendimento. Analisar também, de que forma a educação sociocomunitária
pode atuar como intervenção para que práticas psicomotoras sejam
executadas nas escolas e em locais apropriados para a prática esportiva.
Existe também a questão social do esporte, a respeito das regras, atitudes
desportivas, superação, formação moral das pessoas e valores.
Quando se fala em educação é preciso entender que a mesma se refere
a uma ação que vai além dos processos educativos desenvolvidos somente
pela escola formal. Atualmente, a educação pode ser compreendida por meio
11

da educação formal, não formal e informal. Independentemente de como é feita
a formação dos indivíduos, um dos objetivos é que o educador possa contribuir
para a formação de sujeitos que sejam capazes de criar alternativas e
possibilidades de sobrevivência, seguindo princípios éticos.
Segundo Damasio (1996):
É fato corrente, entre os educadores, que a educação é um
processo que leva as pessoas a uma mudança de
comportamento, e a certeza que temos é que essas
transformações apenas ocorrem quando há modificações nas
suas estruturas cognitivas – maturação orgânica – pois
desenvolvem as suas capacidades de associação de conceitos
e de fatos, por meio do pensamento e do raciocínio, permitindo
que façam suas escolhas para as tomadas de decisões mais
vantajosas, sem a necessidade de desrespeitar os espaços e
os direitos dos outros (DAMASIO apud FONSECA, 2012, p.14).

Na atual sociedade, a escola tornou-se a principal referência na questão
da formação humana através de processos educativos, porém acredito que
essa responsabilidade possa ser compartilhada com outras instituições sociais,
onde também acontecem relações humanas, como a família, as instituições
religiosas e os centros comunitários.
Foucalt nos diz que: “[...]todo sistema de educação é uma maneira
política de manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e
os poderes que eles trazem consigo” (FOUCAULT apud FONSECA, 2012 p.
22).
A educação formal compreende a escola, onde é adquirido o
conhecimento dentro dos muros da mesma, organizada com uma determinada
sequência de conteúdos por ela proporcionada. Segundo Gohn (2006): “a
educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos
previamente demarcados” (p.28).
A educação não existe somente dentro da escola, mas também em
todos os momentos e segmentos da vida, cujo objetivo é estruturar e conduzir
o desenvolvimento humano.
Garcia (2005) aponta que a educação não-formal não existe em
oposição à formal.
É importante evidenciar que a educação não-formal não existe
em oposição à formal (processo educacional sistematizado e
legislado pelos órgãos centrais - MEC) e tampouco para

12

completá-lo ou complementá-lo no sentido de sua validade
estar no que é falta na educação formal (p. 2.).

Segundo Brandão (1995), “a vida está sempre ligada à educação, não
havendo uma forma única, nem um modelo de educação” (BRANDAO apud
HEYDEN, 2010, p.49).
Trilla (1993) argumenta que a educação é uma realidade complexa,
heterogênea e versátil. Quando se fala em educação, não podemos reluzi-la a
educação escolar, pois esta não é a única realidade (TRILLA apud HEYDEN,
2010, p.50).
A educação não-formal compreende as instituições religiosas, centros
comunitários, projetos sociais.
ParaGohn (2006) a educação informal é tida como:

Aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de
socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., carregada
de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos
herdados: e a educação não-formal é aquela que se aprende
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de
experiências, principalmente em espaços e ações coletivos
cotidianas (p. 28).

Segundo Garcia (2005) a educação não-formal está inserida na área
educacional, porém de forma mais ampla e não nos moldes da educação
formal.
Essa especificidade de educação é compreendida como uma
esfera de atuação dentro da área educacional mais ampla e
correspondem as ações educacionais que não ocorrem nos
moldes formais do universo educacional, mas têm
planejamento e objetivos e tem uma relação educacional posta,
há pessoas dispostas em se relacionar através de um processo
mediado pela educação (p. 2).

A educação não formal se aproxima da Educação Sociocomunitária.
De acordo com Heyden (2010) podemos considerar a educação
Sociocomunitária:

Como um meio educacional que acontece a partir das
experiências compartilhadas pelos membros de uma
comunidade, provocando modificações nas estruturas
cognitivas e comportamentais desses membros (p. 44).
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A educação sociocomunitária é uma intervenção educativa que acontece
por meio de articulações comunitárias com o objetivo de transformar a
sociedade com propostas de intervenções educativas.
Como proposta de intervenção educativa (entendo como educação
sociocomunitária), a educação psicomotora assume esse papel no presente
trabalho, como ação na infância, para a melhoria do gesto motor e a formação
de atletas adultos.
Gomes (2006) nos ensina que: “não se trata apenas de uma prática, um
ativismo, mas uma ação que se origina da reflexão – práxis – atribuindo uma
direção histórica” (GOMES apud FONSECA, 2012, p. 44).

Inspirada na Educação Salesiana, a proposta de educação
Sociocomunitária vai da ação para a sistematização, ou seja,
privilegiam-se as experiências de intervenção realizadas pelos
educadores e, posteriormente, realiza-se uma análise e
interpretação das mesmas, refletindo sobre as suas
possibilidades e limitações (FONSECA, 2012, p.44).

A motivação e o interesse pela investigação desse tema se dão em
razão da minha formação acadêmica e profissional já mencionada acima. Um
melhor conhecimento deste assunto é absolutamente necessário à comunidade
educativa e desportiva e ao público mais amplo que necessita de informações
que ampliem o caráter técnico, intelectual de educadores que trabalham na
área da educação física, pedagogia, psicomotricidade e psicologia.
A justificativa social para essa pesquisa se dá pelo fato de que a
educação psicomotora não alcança somente o caráter acadêmico e escolar,
mas também social, pois atinge a formação do individuo em todos os aspectos.
Como nos aponta Carvalho:

A educação Psicomotora se coloca no sentido de uma
educação que não se restringe apenas ao saber escolar ou
então, ao aperfeiçoamento específico da motricidade, porém,
dirige-se à formação da personalidade, à sua expressão e
organização através das atividades humanas de relação,
realização e criação. Esta compreende a educação do ser
humano nos seus aspectos corporais, motores, emocionais,
intelectuais e sociais (2003, p. 85).
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A educação psicomotora ou psicomotricidade tem um caráter preventivo
que facilita o desenvolvimento do individuo, uma vez que trabalha o individuo e
o grupo em movimento através da ação espontânea ou organizada interagindo
consigo e com o outro e com o meio em geral.
De acordo com Carvalho:

A Educação Psicomotora, para nós, está incluída em um
projeto mais amplo de educação que considera o
conhecimento em relação à vida e que proporciona tanto a
descoberta do mundo exterior, das coisas, do mundo objetivo,
quanto à descoberta do mundo interno, o autoconhecimento, a
auto-organização,
sendo
ambos
preciosos
para
o
desenvolvimento. Dirige-se á pessoa em sua totalidade e
compreende aspectos motores (agir), emocionais (sentir) e
intelectuais (pensar), em uma dialética interna que se
fundamenta nos níveis orgânicos, sociais e psicológicos do ser
humano, em toda sua complexidade (2003, p. 85).

Quando se fala em educação psicomotora, deve-se levar em
consideração o corpo e a mente.
O corpo sempre foi valorizado desde a Antiguidade, principalmente pelos
gregos. A palavra corpo provém da língua indiana, que significa garbhas, que
significa embrião, do grego karpós, que quer dizer fruto, e por último do latim
corpus, que é tecido de membros, envoltura da alma, embrião do espírito.
A origem da cultura de corpo começa com os gregos através do culto ao
corpo nos estádios, nas estátuas e nas cores.
Falcão e Barreto (2009) dizem que:

Para Platão, o primeiro elemento da educação do espírito e do
corpo está em alimentá-lo e mexê-lo a cada momento, e já
afirmava haver uma separação distinta entre corpo e alma,
colocando o corpo apenas como lugar de transição da
existência no mundo de uma alma imortal (p. 85).

A concepção de corpo e alma para Platão é pautada na dicotomia: corpo
e alma, essa divisão significa que o homem está em contato com duas
realidades distintas: a inteligível e a sensível.
Ele afirmava também que apesar do homem pertencer a essas
duas realidades, era necessário libertar-se do corpo e ligar-se à
alma que era eterna, superior ao corpo e perfeita. Essa
concepção dualista de homem percorreu a história e, apoiando-
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se no pensamento cartesiano, ainda está presente na
sociedade contemporânea (MONTEIRO, 2009, p. 8).

Descartes demonstra a partir de seus pensamentos essa dicotomia:
corpo e mente, “o corpo, que é apenas uma coisa externa que não pensa, e a
alma, substância pensante por excelência que não participa de nada daquilo
que pertence ao corpo” (LEVIN apud FALCÃO e BARRETO, 2009, p. 86).
Para Aristóteles que, ao contrário de Platão, considerava que na
constituição da natureza humana, a alma está presente como na constituição
da natureza humana, a alma está presente como a forma, e o corpo, como a
matéria (GONÇALVES apud MONTEIRO, 2009, p.8).

Apesar de considerar o corpo como algo importante para a
vida, Aristóteles dispensava grande importância ao
pensamento, reconhecendo o homem como ser pensante e
político, porém, ao contrário de Platão, entendia que o mundo
sensível não estava separado do mundo inteligível.
(MONTEIRO, 2009, p. 8, 9).

Os filósofos gregos, Platão e Aristóteles apesar de não compartilharem
das mesmas ideias sobre o homem e o mundo, tinham em comum a crença
nas dicotomias: corpo e alma, corpo e mente. “É a dicotomia Platônica que
fornece os princípios norteadores de nossa sociedade contemporânea”
(MONTEIRO, 2009, p. 9).
Para Monteiro (2009), o corpo na sociedade contemporânea é visto na
dimensão estética, sendo considerado por muitos como uma máquina, sendo
supervalorizada a questão da aparência que impera nossa sociedade.

Na sociedade contemporânea há uma grande valorização da
dimensão estética do corpo, contribuindo para que ele seja
considerado como máquina: uma máquina defeituosa, que
necessita de reparo, constantemente submetido a diferentes
tipos de experiências (NOVAES apud MONTEIRO, 2009, p. 6).
Essa supervalorização da aparência tem contribuído para o
surgimento de problemas tais como distúrbios alimentares,
realização de intervenções cirúrgicas, utilização de
medicamentos para perder peso ou aumentar a massa
muscular (LUDORF apud MONTEIRO, 2009, p. 6).
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O corpo é o instrumento da ação motora que “é muito mais que um
movimento, ela é composta por um processo inteligível (mente) e visível
(corpo) e está em constante interação com o ambiente” (RIBEIRO, 2009, p.
163). Por essa razão “se torna inconcebível pensar o corpo sem a mente e a
mente sem o corpo” (RIBEIRO, 2009, p. 164).
Na sociedade ocidental, promove o paradoxo da alienação do corpo em
favor da mente, e por outro lado, da mente em favor do corpo.
Ribeiro, 2009 denomina esse fenômeno de:
“corpo a mais” e “corpo a menos”, ou seja, há uma existência
excessiva de corpo. “Corpo a mais” na medida em que a
atividade mecânica humana foi reduzida ao mínimo necessário,
tornando o humano numa estrutura volumosa, enferrujada e
pesada; “corpo a menos” porque na publicidade, cultura, arte,
etc., é transmitida uma ideia de corpo ausente, pois recorda-se
mais um “corpo anacrónico1 e em fuga”, doente, fechado em
imagens superficiais que revelam o corpo como subjetividade
(Bento apud RIBEIRO 2009, p. 166 e 167).

A ação motora na contemporaneidade pode ser dividida em dois
movimentos: movimento aprisionado e o movimento livre ou de liberdade. O
primeiro dentro da escola e em apartamentos onde as crianças vivem, e o
segundo na rua e em casa.
Segundo Tiriba 2008:

A escola precisa recuperar a liberdade de movimentos que a
vida na cidade grande e seu respectivo modelo de
funcionamento escolar restringiram, impedindo as mais simples
e fundamentais manifestações como correr, pular, saltar, etc.
(p. 10).

As crianças precisam vivenciar o movimento em favor do prazer, o
movimento de liberdade, a partir dos seus desejos, da sua capacidade de
escolha, em contato com o mundo natural através de brincadeiras e do livre
movimento do corpo onde as habilidades e as capacidades físicas e
psicomotoras possam ser desenvolvidas de maneira integral.

1

Corpo defasado do seu tempo
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Segundo Tiriba (2008):
Denominada por Foucault (1987) como instituição de
sequestro, a escola e outras instituições, como os presídios, os
hospícios e os quartéis, visavam controlar não apenas o tempo
dos indivíduos, mas também seus corpos, extraindo deles o
máximo de tempo e de forças. De maneira discreta, mas
permanente, as formas de organização espacial e os regimes
disciplinares conjugam controle de movimentos e de horários,
rituais de higiene, regularização da alimentação, etc. Assim,
historicamente, a escola assume a tarefa de higienizar o corpo,
isto é formá-lo, corrigi-lo, qualificá-lo, fazendo dele um ente
capaz de trabalhar (FOUCAULT apud TIRIBA, 2008, p. 4).

Na escola, pode-se observar o contrário desse movimento livre, ou seja,
um movimento aprisionado, onde as crianças são

formadas

por

meio

de

regras, posturas e posicionamento que desfavorecem a ação motora livre,
dificultando o desenvolvimento das mesmas.
Segundo Palcos (1998):

A falta de liberdade de movimentos vai formando travas que
impedem as crianças de fazer um crescimento harmônico.
Como todo movimento se inicia ou deveriam iniciar-se com um
movimento reflexo, aqueles que se perdem na medida em que
estes ficam inibidos. As escolas, enquanto espaços de
educação integral das crianças devem constituir-se como
ambientes que contribuam para evitar o surgimento de travas,
ou mesmo eliminar as que já tiverem se instalado, contribuindo
para construir ou mesmo recuperar a liberdade e a confiança
no corpo. Esta é uma das responsabilidades do educador que
assume a educação integral das crianças, porque a confiança
no próprio corpo está relacionada ao sentimento de confiança
na vida (PALCOS apud TIRIBA, 2008, p.10).

A escola deveria proporcionar às crianças experiências através do
corpo, com o objetivo de desenvolver não só a motricidade, mas também a
parte neurológica.
Segundo Silveira, 2009:

O desenvolvimento infantil ocorre mediante exploração pela
criança do meio que a rodeia, onde a mesma vivencia
experiências através do próprio corpo e assim, interativamente
o desenvolvimento da motricidade influencia e é influenciado
pelo desenvolvimento neurológico, bem como quanto maior a
estimulação da experiência motora, maior a inter-relação entre
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motivações pessoais e o mundo (BERTAZZO apud SILVEIRA,
2009).2

Além da educação psicomotora, há outra justificativa social relevante e
que se faz necessária: a prática esportiva, o esporte.
Segundo Junqueira:

O esporte possui múltiplos significados. Dentre eles
encontramos o esporte como lazer, reabilitação, profissão,
educação. O esporte é um espaço privilegiado para a vivência
de valores, atitudes e comportamentos necessários ao cidadão
autônomo e participante (2004, p. 9).

Referenciando Tubino: “O Esporte é uma das maiores manifestações
culturais desde a Antiguidade. A história cultural do mundo passa pela história
do Esporte” (2010, p. 32).
O conceito de Esporte no Brasil está atualizado com a evolução
conceitual do fenômeno sociocultural esportivo, ao aceitar como direito de
todas as pessoas, e com as formas de exercício desse direito (Esporteeducação, Esporte-lazer e Esporte-desempenho) (TUBINO, 2010, p. 32).
O esporte aceito atualmente como um dos fenômenos socioculturais e
políticos mais importantes nesta transição dos séculos não pode ser explicado
por percepções de seus momentos históricos. Ele só pode ser compreendido
se o situarmos num processo com interatuações culturais e contextuais,
variando a cada novo momento histórico (TUBINO, 2010, p. 32).
Quanto às dimensões sociais do esporte, o Esporte-educação está
voltado à cidadania e pode ser dividido em: Esporte Educacional e Esporte
Escolar.
O esporte educacional está inserido na sociedade dentro da escola
(escola) e fora da escola (comunidades, associações, clubes) e é oferecido
para as crianças e jovens a fim de ressaltar aspectos como a inclusão,
participação, cooperação e como meio de educação.

O Esporte Educacional, também chamado de Esporte na
Escola, pode ser oferecido também para crianças e
adolescentes fora da escola (comunidades em estado de
2

.http://www.efdeportes.com/efd134/ensino-da-danca-na-idade-escolar.htm
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carência, por exemplo). O Esporte Educacional, segundo
Tubino, Garrido e Tubino (2006), deve estar referenciado nos
princípios da: inclusão, participação, cooperação, coeducação
e corresponsabilidade. O Esporte Escolar é praticado por
jovens com algum talento para a prática esportiva. O Esporte
Escolar, embora compreenda competições entre escolas, não
prescinde de formação para a cidadania, como uma
manifestação do Esporte-Educação. O Esporte Escolar está
referenciado nos princípios do Desenvolvimento Esportivo e do
Desenvolvimento do Espírito Esportivo. O Espírito Esportivo é
mais do que “Fair-play”, pois compreende também a
determinação em enfrentar desafios e outras qualidades morais
importantes (TUBINO, 2010, p. 43).

O Esporte-Lazer é voltado à prática de exercícios regulares destinados a
saúde, ao tempo livre, também conhecido como Esporte Popular.

Praticado de forma espontânea, tem relações com a Saúde e
as regras. Estas podem ser oficiais, adaptadas ou até criadas,
pois são estabelecidas entre os participantes. O Esporte-Lazer,
que também é conhecido como Esporte Comunitário, EsporteÓcio, Esporte-Participação ou Esporte do Tempo Livre, tem
como princípios: a participação, o prazer e a inclusão (TUBINO,
2010, p. 43).

O Esporte-Desempenho, conhecido como alto nível ou alto rendimento
ou profissional está voltado as competições onde o atleta busca a melhor
performance nos treinamentos e nos campeonatos para ser vencedor.

É aquele praticado obedecendo a códigos e regras
estabelecidos por entidades internacionais. Objetiva resultados,
vitórias, recordes, títulos esportivos, projeções na mídia e
prêmios financeiros. A ética deve ser uma referência nas
competições e nos treinamentos. Os dois princípios do Esporte
de Desempenho são: a Superação e o Desenvolvimento
Esportivo. Convém esclarecer que o Esporte de Desempenho
pode ser: de Rendimento ou de Alto Rendimento (Alta
Competição, Alto Nível etc.). Os princípios para essas duas
manifestações do Esporte de Desempenho são comuns
(TUBINO, 2010, p. 43).

O esporte em suas várias dimensões promove a ação social, a formação
do individuo, o respeito às regras e socialização.

O desporto é, sem dúvida, um fato social o que é reconhecido
por homens da área do Treino Desportivo, como António
Marques, nomeadamente quando afirma que “se a prestação
desportiva é determinada de forma complexa (...) então há que
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reformular as ideias e encontrar critérios mais seguros (...) o
que significa valorizar mais as componentes sociais e
psíquicas” (in Espaço 1 (1): 47-58) a que nós nos atreveríamos
a acrescentar os componentes culturais (GARCIA, 1993, p. 3).

A prática do esporte auxilia a construção de valores, o respeito às regras
e a disciplina.
Bueno (2008) cita alguns valores relacionados à prática do esporte:

Aceitação da derrota, amor ao esforço, concórdia, coragem,
determinação, espírito de disciplina, fair play (cavalheirismo,
lealdade, respeito ao adversário, colaboração em equipe), força
de caráter, independência, patriotismo, persistência, respeito
às regras, solidariedade, vontade. Em termos de efeitos
positivos proporcionados pelo esporte, advoga-se que o
mesmo serve de filtro de tensões, é inquestionável fonte de
prazer, ajuda na formação do caráter, fortalece a saúde
pública, fomenta o orgulho nacional e aumenta o prestígio
internacional do país (p. 36).

A justificativa acadêmica se dá pelo fato de que é necessário um
conhecimento mais profundo a respeito da educação psicomotora. A
psicomotricidade é uma ciência que a cada dia vem se desenvolvendo nos
âmbitos acadêmicos e escolares, e muito tem colaborado no processo de
ensino-aprendizagem.
A Associação Brasileira de Psicomotricidade define a psicomotricidade
como ciência que estuda o homem em movimento, e suas relações com o meio
interno e externo.
Segundo Imai, 2007:
Dentre as definições encontradas na obra “Dicionário de
Psicomotricidade”, de Hurtado (1991, p.91), destaca-se “a
psicomotricidade como ciência da educação que enfoca a
unidade indivisível do homem (constituída pelo soma e psique),
educando o movimento ao mesmo tempo em que põem em
jogo as funções intelectuais (p.12).

Outra justificativa acadêmica é a importância dos estudos das ciências
do esporte, nas modalidades de alto rendimento com atletas campeões e
recordistas, mundial e olímpico, tendo como perspectiva a área da Educação,
em especial a psicomotricidade.
21

Em consonância com Tavares (2007):

A psicomotricidade tem uma enorme relação com o
processo de aprendizagem, podemos dizer que são
intimamente ligadas, visto que o movimento influencia a
maturação do sistema nervoso da criança que é, na sua
formação individual, função das relações e correlações
entre a ação e a sua representação (p. 24).

A psicomotricidade tem sido tratada nas perspectivas da psicologia e da
pedagogia e tem ganhado destaque nos últimos anos, uma vez que, a
educação psicomotora tem se preocupado em estabelecer formas de intervir no
desenvolvimento da criança por meio da reabilitação, da educação ou da
terapia, cujo foco principal está nos aspectos de dificuldades de aprendizagem.
Neste sentido, pensar a educação psicomotora é uma técnica e também uma
forma de educação, tratando a criança de forma integral, atendendo assim, ao
que é esperado dos diferentes estágios do desenvolvimento.
A partir desta perspectiva, a educação psicomotora se apresenta como
uma alternativa no trabalho educativo do professor que trabalha com crianças,
criado a partir de uma pedagogia ativa, flexível e crítica para pensar no
movimento bem como melhorar o desenvolvimento nos aspectos intelectual,
emocional e social pelo movimento.
Quando falamos em psicomotricidade é preciso compreender o
desenvolvimento psicomotor. O desenvolvimento psicomotor envolve o
desenvolvimento de todas as partes e funções do corpo humano. Este
desenvolvimento se dá por meio dos movimentos, da ação exploratória e da
noção de corpo da criança, ou seja, a imagem corporal que é quando a criança
toma consciência do seu próprio corpo e com isso consolida a sua identidade e
adquire o conhecimento através do desenvolvimento cognitivo.
“O desenvolvimento da

imagem corporal encontra

paralelo

no

desenvolvimento da identidade do próprio corpo, tendo relação com os
aspectos fisiológicos, afetivos e sociais” (TAVARES apud, CATUSSO p. 29,
2007).
A imagem corporal é influenciada pelos padrões estipulados pela
sociedade e a cultura que nos rodeia, assim como pela família e as
experiências individuais.
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Esse conceito pode ser encontrado de diversas formas, tais como:
autoconceito, autoimagem, autoestima ou autodescrição.
Vaz Serra (1986) define autoconceito como sendo:

A percepção que o indivíduo tem de si próprio nas várias
dimensões, social, emocional, física ou acadêmica. Assim
sendo, o autoconceito é construído a partir dos aspectos
teóricos que o indivíduo concebe acerca de si, partindo da sua
interação com o meio (SERRA apud HENRIQUES, p.43, 2009).

O autoconceito é considerado por Burns (1979) como uma estrutura
dinâmica e avaliativa que inclui imagens de como nos descrevemos e fazemos
e de imagens de como os outros nos vêm.

O autoconceito geral muitas vezes designado de outras formas
(autoimagem, autodescrição, autoestima), pretende demonstrar
a imagem que o indivíduo tem acerca de si. No entanto, este
autor considera esta definição como muito estática para uma
estrutura dinâmica e avaliativa como é no autoconceito, em que
inclui as imagens da forma como nos descrevemos e do que
fazemos (autoimagem) e da forma como os outros nos vêm –
dimensão avaliativa (autoestima) (BURNS apud HENRIQUES,
p.43, 2009).

O desenvolvimento psicomotor é divido em duas fases, a primeira
chama-se céfalo-caudal, e inicia-se pelo controle da cabeça e depois para o
controle do tronco, dos membros superiores, e por último, o controle dos
membros inferiores; a segunda fase do desenvolvimento psicomotor chama-se
próximo-distal, quando o desenvolvimento ocorre no sentido do tronco para os
membros, iniciando o controle nas articulações e músculos próximos ao tronco,
até as extremidades progressivamente.
O objetivo do desenvolvimento psicomotor, segundo Palacios, Jesus
Mora, Joaquin (1991), é o reconhecimento e o controle do próprio corpo para
poder executar todas as possibilidades de ação e de expressão possíveis.
O desenvolvimento psicomotor se dá do 0 aos 6 anos, quando se atinge
o ápice do desenvolvimento, que engloba a parte motora, a parte psíquica e a
social. Neste momento, a criança consegue um domínio importante do seu
corpo e isso faz com que ao passar dos anos, até chegar à fase adulta, ela
consiga um bom gesto motor, e quando falamos de atleta de alto nível isso é
de suma importância, pois o gesto técnico do movimento correto ajuda o atleta
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a ter um ótimo desempenho. Se na infância, a criança atingir um ótimo
desenvolvimento psicomotor, isto é, se a criança for estimulada de forma que
atinja todos os elementos psicomotores desenvolvendo e dominando todas as
habilidades psicomotoras, a probabilidade de quando adulto e idoso,
apresentar uma boa aptidão física, e se por acaso vir a se tornar um atleta, isso
o ajudará no melhor desempenho do gesto motor da modalidade escolhida.

Quando a criança é estimulada de forma ampla, por meio da
exploração do meio ambiente, tem maiores chances de
desenvolver
suas
habilidades
psicomotoras
e,
consequentemente dominá-las, podendo ingressar em algum
tipo de esporte utilizando-se dessas habilidades em um estado
harmônico (CAMPOS apud SILVA, 2008, p.3).

Dentro do que já foi produzido pelas ciências humanas, biológicas e
médicas acerca do tema, podemos encontrar as produções das seguintes
áreas:

Psicologia,

Pedagogia

e

Educação

Física

e

nos

interessa

especificamente o intercruzamento da Pedagogia com a Educação Física.
Neste caso, que já foi produzido refere-se à busca pelas seguintes palavraschave: Psicomotricidade, Educação Psicomotora, Corrida, Atletismo, Gesto
motor.
A partir do levantamento bibliográfico feito nas bibliotecas online da
Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), sites de referência ligados a
Psicomotricidade e Ciências do Esporte referentes a teses, dissertações,
artigos científicos e a partir da leitura bibliográfica dos autores Piaget, Le
Boulch, Wallon, Fonseca, Ajuriaguerra, entre outros, levantei a seguinte
problemática: A importância dos Elementos Psicomotores trabalhados na
Psicomotricidade, para o gesto motor da corrida e da maratona no esporte de
alto rendimento nos sujeitos adultos.
Tomando-se isso como eixo orientador, as perguntas a que tentarei
responder são as que seguem:
 Quais aspectos psicomotores, como o esquema corporal, o tônus, a
coordenação motora global ou ampla, a organização espaço temporal, o
ritmo, o equilíbrio, entre outros, são utilizados na corrida de 200 metros
rasos e na maratona?
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 Em qual das corridas os elementos psicomotores são mais visíveis?


Quais elementos gestuais e espaciais indicam a presença dos aspectos
psicomotores na atividade de corrida (de longa e de curta distância)?

 A educação psicomotora na educação infantil auxilia a formação de
atletas de alto rendimento?
Desta forma, o objetivo principal é de contribuir para uma reflexão de
como práticas pedagógicas psicomotoras utilizadas na educação infantil podem
auxiliar na melhora do gesto motor e na formação do atleta de alto rendimento.
Através da análise do gesto motor dos atletas UsainBolt, velocista, recordista
mundial da corrida de 200 metros rasos e do atleta Samuel Wanjiru,
maratonista, recordista olímpico da maratona e os elementos psicomotores
envolvidos ou utilizados nessas provas do atletismo e de pesquisa de campo
realizada com três atletas de alto rendimento de diferentes modalidades
esportivas e de diferentes gerações. Uma jogadora de basquete de 22 anos,
um jogador de futebol de 33 anos, e uma jogadora de handebol de 42 anos.
O motivo da escolha desses dois atletas são que tanto UsainBolt como
Wanjiru, são dois atletas de alto nível, campeões em suas provas. O jamaicano
UsainBolt é o atleta mais rápido do mundo, recordista mundial e olímpico dos
100 e 200 metros rasos, foi bi-campeão olímpico dos 100 e 200 metros rasos.
O queniano Samuel Wanjiru, embora tenha tido uma carreira curta, visto que
faleceu em 15 de maio de 2011, foi o segundo atleta mais novo a ganhar a
corrida da maratona em uma olimpíada, na qual quebrou o recorde olímpico,
sagrando-se campeão e recordista olímpico dessa prova.
O motivo da pesquisa de campo dos atletas Fabiana Caetano de Souza
da modalidade basquetebol, Sandro Hiroshi Parreão da modalidade futebol e
Lúcia Regina Ferreira da modalidade handebol foi a de investigar que tipos de
práticas psicomotoras eram submetidos na escola e na infância.
A pesquisa utilizada é qualitativa, exploratória, descritiva e reflexiva.
A metodologia consiste, no primeiro momento, de levantamento e estudo
da bibliografia já existente para um maior aprofundamento, e pelas produções
especialmente vindas da Psicologia, Pedagogia, Psicomotricidade e Educação
Física.
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Os sujeitos da pesquisa são os atletas UsainBolt, velocista, recordista
mundial da corrida de 200 metros rasos e Samuel Wanjiru, maratonista,
recordista olímpico da maratona. As observações são feitas por meio de
sequências de fotos tiradas de vídeos do canal da internet youtube
(www.youtube.com) a fim de serem descritas e analisadas tendo o referencial
da Psicomotricidade como base.
Pretendo verificar pelas imagens, o gesto motor dos atletas UsainBolt, e
Samuel Wanjiru, e os elementos psicomotores envolvidos ou mais utilizados
nessas provas do atletismo.
Após o levantamento de todos os dados, organizado tematicamente de
modo a configurar categorias construídas posteriormente acerca dos elementos
psicomotores (Esquema Corporal, Imagem Corporal, Tônus, Coordenação
Motora Global ou Motricidade Ampla, Coordenação Motora ou Motricidade
Fina, Organização Espaço Temporal, Ritmo, Lateralidade, Equilíbrio).
A partir das respostas do questionário respondido pelos atletas do
basquetebol, do futebol e do handebol procuro tematizar o que eles
responderam, onde se completam, onde se divergem e onde se convergem a
partir das práticas psicomotoras que realizaram na escola e na infância.
Isso dá base para a construção do texto interpretativo e analítico,
referendado pelas teorias de ancoragem.
O trabalho está estruturado da seguinte maneira:
 No primeiro capítulo trato do assunto da psicomotricidade,
seu conceito e seu histórico, a psicomotricidade na educação infantil, no
trabalho com os adultos, na terceira idade a chamada gerontologia, e no
trabalho com os atletas, o desenvolvimento cognitivo e sua importante
colaboração na psicomotricidade, juntamente com o desenvolvimento
psicomotor e seus elementos: Esquema Corporal, Imagem Corporal,
Tônus, Coordenação Motora Global ou Motricidade Ampla, Coordenação
Motora ou Motricidade Fina, Organização Espaço Temporal, Ritmo,
Lateralidade e Equilíbrio.
 No segundo capítulo abordo os temas de grande importância
para a compreensão das provas de atletismo que utilizo na minha
pesquisa, como a história e origem do atletismo, as olimpíadas, a
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corrida, a técnica de corrida de velocidade e fundo, as corridas que
estou pesquisando, os 200 metros rasos e a maratona, a biografia dos
atletas estudados.
 No terceiro capítulo apresento os métodos que utilizo na
pesquisa, a análise do gesto motor dos atletas nas provas especifica, e
a resposta do questionário da pesquisa de campo para os atletas do
basquete, futebol e handebol.
 Encerrando, apresento as considerações finais.
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CAPÍTULO 1 - SOBRE A PSICOMOTRICIDADE
1.1.

A PSICOMOTRICIDADE: CONCEITOS, SUAS ORIGENS E
TENDÊNCIAS

Etimologicamente, psicomotricidade tem sua origem no termo grego,
Psyché, que significa “alma”, e da palavra latina Motorius, que significa “mover
frequentemente”, ou seja, movimento. Segundo a Associação Brasileira de
Psicomotricidade, Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo
o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo
interno e externo (Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, 2012).
Psicomotricidade segundo Ferreira (2003):

Estuda a relação existente na formação psico (mente) e motriz
(movimento) da criança e está relacionada ao processo de
maturidade, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas
e tem como objeto de estudo, o corpo humano, analisado
através de sua dinâmica em relação ao mundo interno (corpo e
mente) e externo (sociedade e ambiente) e também sua
atuação, percepção, ação consigo, com os objetos e com a
sociedade (FERREIRA apud VITAL, 2007, p. 1).

A psicomotricidade é uma ciência que vem cada vez mais se
desenvolvendo conjuntamente com as áreas da psicologia, pedagogia e da
educação física e muito tem colaborado para o processo de ensinoaprendizagem através do desenvolvimento psicomotor. Durante esse processo,
os elementos básicos da psicomotricidade são muito utilizados e o
desenvolvimento

dos

elementos

psicomotores

são

fundamentais

na

aprendizagem da criança.
Historicamente, a palavra psicomotricidade foi usada pela primeira vez
em 1870, com pesquisas originadas ao campo psicomotor, com enfoque no
aspecto neurológico.

A palavra psicomotricidade foi utilizada pela primeira vez em
1870, quando os estudos médicos definiram “os distúrbios da
atividade gestual” e “da atividade práxica”. A medicina, naquela
época, necessitava nomear certos “fenômenos clínicos”, tendo
um caráter neurológico (IMAI, 2007, p. 23).
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Ernest Dupré, médico psiquiatra francês, usou o termo psicomotricidade
em 1907 para definir algumas síndromes de debilidade motora e inabilidades a
partir de seus estudos clínicos e correlacionou a motricidade com a inteligência.

Ele rompeu com os pressupostos da correspondência
biunívoca entre a localização neurológica e perturbações
motoras da infância e formulou a noção de psicomotricidade
através de uma linha filosófica neurológica, evidenciando o
paralelismo psicomotor, ou seja, a associação estreita entre o
desenvolvimento
da
psicomotricidade,
inteligência
e
afetividade. A patologia cortical, a neurofisiologia e a
neuropsiquiatria são conhecidas como as três vias de acesso
do conceito de psicomotricidade (LEVIN, 2003, p. 24).

Os estudos clínicos de Dupré mudaram os rumos da psicomotricidade
quando, ao descrever o quadro “síndrome de debilidade motora” 3 não a
associou a nenhum dano ou lesão extrapiramidal.
Dupré (2000), assim descreve esse quadro:
Uma série de trabalhos descrevi sob o nome de debilidade
motora, um estado patológico congênito da motilidadei4,
frequentemente hereditário e familiar, caracterizado pela
exageração dos reflexos tendinosos, perturbações do reflexo
da planta do pé, sincinesia5, torpeza dos movimentos
voluntários e, finalmente, por uma variedade de hipertonia6
muscular difusa em relação aos movimentos intencionais e que
têm impossibilidade de realizar voluntariamente a resolução
muscular. Propus para designar este último problema, o termo
de paratonia. Quase todos os sujeitos paratônicos são pouco
aptos para a execução de movimentos delicados, complicados
ou rápidos. Na vida quotidiana mostram-se inábeis, torpes,
desajeitados como se costuma dizer (LEVIN apud IMAI 2007,
p.23).

O médico, Henry Wallon, é o grande pioneiro da psicomotricidade, pois
seus estudos no campo científico forneceram observações importantes no que
diz respeito ao desenvolvimento neurológico do recém-nascido e da evolução
psicomotora da criança. Segundo Falcão e Barreto (2009), Wallon diz que “o
movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo” (p. 87).

3

Lesão em neurônios motores corticais ou subcorticais cujos axônios não estão em forma de X
nas pirâmides.
4
Capacidade de mover ou mover-se.
5
Dificuldade do controle da coordenação dos membros do corpo.
6
Hipertensão muscular; endurecimento muscular.
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Wallon estudou a relação entre motricidade e caráter e realizou um
importante trabalho a respeito dessa relação.

Wallon realizou um importante trabalho sobre os aspectos
psicofisiológicos da vida afetiva, a consciência corporal, a
relação intrínseca tônus – emoção, chamando de diálogo
tônico, assinalando que a atividade de relação e a atividade
postural têm em sua origem, uma raiz comum (FALCÃO e
BARRETO, 2009, p. 87).

A partir desse trabalho, Wallon construiu uma nova técnica terapêutica, e
seu objetivo era a reeducação das funções motoras.
Influenciado pelas obras de Wallon, Edouard Guilman, em 1935, inicia a
prática psicomotora que inclui diferentes técnicas vindas da neuropsiquiatria
infantil, propondo a reeducação psicomotora, que são exercícios para reeducar
a tonicidade, a atividade de relação, e o controle psicomotor. Esta primeira
prática em psicomotricidade e o caráter da criança foram utilizados como
modelos por vários reeducadores pedagógicos e psicomotores de diversos
países, como Dalila M. Costallat, na Argentina.

Era um trabalho dirigido a crianças que apresentavam déficit
em seu funcionamento motor e não governavam bem o próprio
corpo, o que ocasionava uma série de problemas em seu meio
social (LEVIN, 2003, p.25).

Em 1942, na Alemanha, outros autores se interessaram pelos
mecanismos da percepção, como Kofka, Kohler e os psicólogos da Teoria
Gestalt. A Gestalt tem seus estudos baseados na percepção e sensação dos
movimentos. A percepção corporal é o inicio e também um dos temas centrais
dessa teoria. Vemos um objeto, e entendemos o que significa através da
percepção. Esse fenômeno da percepção corporal é encaminhado pela busca
dos seguintes mecanismos: do fechamento, da simetria e da regularidade dos
pontos que compõem esse objeto.
Schultz e Jacobson estudaram métodos de relaxamento e Claparede,
Montessori e Piaget estudaram o desenvolvimento sensório-motor da criança,
na área da Psicologia Evolutiva, para assim, ter uma melhor compreensão
sobre o desenvolvimento da criança.
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Piaget (1896-1980) foi um dos autores que mais estudou as
inter-relações entre a psicomotricidade e a percepção, através
de ampla experimentação. Descreve a importância do período
sensório-motor e da motricidade principalmente antes da
aquisição da linguagem, no desenvolvimento da inteligência. O
desenvolvimento mental se constrói, paulatinamente. É uma
equilibração progressiva, uma passagem contínua, de um
estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio
superior. A inteligência, portanto, é uma adaptação ao meio
ambiente. Para que isso possa ocorrer, é necessária,
inicialmente a manipulação dos objetos do meio com a
modificação dos reflexos primários (OLIVEIRA, 2007, p.31).

Por volta de 1960, Ajuriaguerra, junto com Wallon e Piaget,
influenciaram alguns autores como: R. Diatkine, J. Buges, Jolivet, S. Leboaci,
possibilitando-lhes redefinir os objetivos da psicomotricidade, dando maior
atenção à relação, às emoções e ao movimento. Essas redefinições sofreram
influência de conceitos de autores psicanalistas relacionados ao campo da
afetividade, sendo eles: S. Freud, M. Klein, J. Lacan, W. Reich, P. Schilder, F.
Dolto, Sami Ali, D. Winnicott, Manoni.
Segundo Falcão e Barreto (2009):

Em 1947-1948 Ajuriaguerra e Datkine apud FONSECA,1988
provocaram uma mudança na história da psicomotricidade e
redefiniram o conceito de debilidade motora considerando-a
como uma síndrome de propriedades particulares.
Ajuriaguerra, em seu Manual de Psiquiatria Infantil, delimita
com clareza os transtornos psicomotores “que oscilam entre o
neurológico e o psiquiátrico”. É nesta oscilação que situa os
transtornos propriamente psicomotores. Ainda nesta época
outros autores, tais como J. Berges, R. Diatkine, B. Jolivet, C.
Launay, S. Leboirei definem a psicomotricidade como “uma
motricidade em relação” (LEVIN apud FALCÃO e BARRETO,
2009, p. 89).

Na década de 70, influenciado por Wallon, surgem os trabalhos de Jean
Le Boulch, que desde 1966, a partir de seu livro “A Educação pelo Movimento”
tinha como objetivo sensibilizar os professores do primeiro grau, hoje
fundamental I, quanto ao problema da educação psicomotora na escola, pois
era um contexto desfavorável à pedagogia da época, centrada na aquisição
das “Habilidades Escolares de Base”. Outros trabalhos, como os dos autores L.
Pick, P. Vayer, André Lapierre, Bernard Auconturier, Defontaine, J. C. Coste e
outros perceberam a educação psicomotora como uma maneira de ajudar a
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criança inapta7 a desenvolver suas potencialidades e ter acesso ao mundo
escolar. Com esse fato, esses autores trouxeram conhecimentos e soluções da
psicologia genética, a qual evidencia que a criança desenvolve o conhecimento
de si mesma e do mundo que a cerca por sua ação.
Segundo Levin (2003):
As contribuições da psicanálise da psicomotricidade passam a
integrar os interesses teóricos e metodológicos da
psicomotricidade e em 1977, Samí Ali, lança uma proposta
para articulações entre as teorias psicanalíticas e a
psicomotricidade. Sendo assim, a psicomotricidade incorpora
em suas construções teóricas vários conceitos psicanalíticos,
tais como inconsciente, transferência, imagem corporal
sublimação e outros, formando um esboço de uma teoria
psicanalítica de psicomotricidade (LEVIN apud FALCÃO e
BARRETO, 2009, p.89).

A psicomotricidade ao longo de sua trajetória passou por três momentos
importantes. Esse trajeto foi caracterizado por contribuições teóricas e práticas
que influenciaram as práticas psicomotoras até os dias atuais.
O primeiro momento, iniciado na década de 20, ficou conhecido como o
“paralelismo psicomotor”. Esse momento é delineado pelos estudos de Dupré e
Wallon e estabelecem uma correlação entre debilidade mental e debilidade
motora.
O segundo momento, em 1960, Ajuriaguerra e Soubiran, ao estudarem
os estudos de Dupré, dão uma nova definição para debilidade motora,
definindo como Disfunções Psicomotoras, todas as dispraxias e instabilidades
psicomotoras.
O terceiro momento inicia-se na década de 70, baseado nos conceitos
psicanalíticos de Freud, a teoria psicanalítica, centrada no indivíduo.
Até os anos 80, no Brasil, a psicomotricidade era vista como a ciência
que cuidava dos problemas e das dificuldades e era ligada às estruturas
psicomotoras de base, como andar, saltar, correr, equilíbrio, lateralidade, noção
de espaço-corporal, entre outras.
Em 1925, o médico psicólogo Wallon relaciona o movimento humano ao
afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo, dando ao
movimento humano uma categoria importante na construção do psiquismo, “o
7

Sem capacidade.
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movimento ao afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos da criança”
(WALLON apud LEVIN, 2000, p. 25).

1.1.1 A psicomotricidade e a educação infantil
Atualmente,

vêem-se

educadores,

sejam

eles

professores,

psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogos ou outros profissionais que
atuam na escola, buscando especializar-se em atender a demanda que as
crianças trazem para o ambiente escolar. Assim estão presentes esforços
desses profissionais para substituir a exclusão pela inclusão, a incapacidade
pelas possibilidades, transformando o conceito de reeducação para o de
educação em sua definição mais ampla (FERREIRA, 2011, p.15).
A psicomotricidade na educação infantil deve ser entendida como uma
prática preventiva, pois busca uma educação corporal básica na formação
integral da criança, como um meio de expressão que prioriza a dimensão não
verbal e as atividades não diretivas ou exploratórias em um período evolutivo
concreto, desde os primeiros meses até os sete ou oito anos de idade
maturativa.
Para Le Boulch:

A educação psicomotora deve ser considerada como uma
educação de base na escola primária. Ela condiciona todos os
aprendizados pré-escolares; leva a criança a tomar consciência
de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar
seu tempo, a adquirir habilmente a coordenação de seus
gestos e movimentos. A educação psicomotora deve ser
praticada desde a mais tenra idade; conduzida com
perseverança, permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir
quando já estruturadas (1987, p.11).

Segundo Alves:

A psicomotricidade deve contemplar o estudo do
desenvolvimento infantil a partir do corpo e das
representações, procurando englobar a fase não verbal da
criança que se caracteriza por um período fundamental na
construção do psiquismo. Por meio de experiências vividas
nessa fase, a criança vai interagir com o meio que a cerca e,
de acordo com a qualidade dessa relação, ela vai permitir ou
não ter com ele uma transformação dialética (ALVES apud
FERREIRA, 2011, p. 16).
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Daí a importância da psicomotricidade na educação infantil, pois que a
tarefa da educação psicomotora na educação é desenvolver e favorecer gestos
e movimentos, a capacidade de percepção; desenvolver o equilíbrio; aprimorar
e desenvolver a percepção do corpo e permitir à criança adquirir o sentimento
de segurança; favorecer e melhorar a coordenação global que significa os
movimentos amplos, os grandes, exercícios que utilizam os grandes grupos
musculares e a coordenação motora fina que são os movimentos mais
delicados, que utilizam pequenos grupos musculares, como escrever, costurar,
bordar, digitar.
Segundo Fonseca (2004) as finalidades da psicomotricidade são:
Mobilizar e reorganizar as funções psíquicas relacionais do
indivíduo em toda a sua dimensão experiencial desde bebê até
a velhice; aperfeiçoar a consciência e o ato mental onde
começa a elaboração e execução do ato motor; elevar as
sensações e as percepções da ação aos símbolos e dos
símbolos as ações, passando pela verbalização; harmonizar e
maximizar o potencial motor, o desenvolvimento global da
personalidade, a capacidade de adaptação social e a
modificação da estrutura do processamento da informação do
indivíduo; fazer do corpo um resumo da personalidade,
reformulando a harmonia e equilibro das relações entre
motricidade e psiquismo, pela qual a consciência se constrói e
manifesta a fim de promover a adaptação a novas situações

(FONSECA apud VITAL, 2007, p. 2).
Para Farinatti (1995),
A prática de atividades psicomotoras tem como objetivo
desenvolver os aspectos intelectuais, afetivos e motores
evidenciando a relação entre motricidade, mente e afetividade,
facilitando o desenvolvimento global da criança que cresce
vivenciando diversas técnicas que a auxiliarão no seu cotidiano
durante todo o seu percurso de crescimento e desenvolvimento
(FARINATTI apud VITAL, 2007, p. 1).

Como podemos perceber, a psicomotricidade tem papel importante no
desenvolvimento humano, e em especial, no desenvolvimento da criança, pois
a partir das práticas pedagógicas da educação psicomotora, a criança vai se
desenvolvendo até chegar a ser um adulto com uma boa vivência psicocorporal.
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Para que a criança se desenvolva é importante que exista a presença do
movimento.
Segundo Manoel (2001),
O desenvolvimento da criança tem como expressiva
característica a presença do movimento. Este representa sua
forma de interagir com o ambiente, alcançar a comunicação,
atuar como ser físico pensante e social permitindo sua relação
com seres da mesma espécie, ou seja, permitindo sua vida em
sociedade (MANOEL apud VITAL, 2007, p. 2).

A

ciência

da

psicomotricidade

está

fundamentada

em

três

conhecimentos básicos:
 O movimento, que supera o ato mecânico e o próprio indivíduo, sendo
assim a base das posturas e dos posicionamentos da vida.
 O intelectivo, que abrange a iniciação e todas as qualidades da
inteligência do pensamento humano; seu desenvolvimento depende do
movimento para se estabelecer, desenvolver e operar.
 O afeto, que é a própria pulsão interna do indivíduo, que agita a
movimentação e envolve todas as relações do sujeito com os outros,
com o meio e consigo mesmo; são as emoções, as relações.
É importante associar os movimentos aos objetivos educacionais,
criando relações e situações favoráveis para a aprendizagem das crianças,
pois é dessa forma que se estabelecem potenciais integrais para construção de
conhecimento. O desenvolvimento cognitivo e integral das crianças está
associado ao seu corpo e seus movimentos.
O movimento está inserido em todos os aspectos da vida. Ele pode ser
considerado um meio de comunicação desde o nascimento e através dele é
possível adquirir experiências que permitem o aprimoramento de algumas
ações, que têm objetivos e finalidades. A partir do movimento o homem tem a
capacidade de descobrir sensações, experimentar situações, conhecer-se,
conhecer o ambiente que ele vive evoluir e desenvolver.
Segundo Alves,

A psicomotricidade favorece a aprendizagem quando
reconhece que diferentes fatores de ordem física, psíquica e
sociocultural atuam em conjunto para que se dê a
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aprendizagem. Trabalhando no ser humano, cada uma das
etapas, possibilitando trabalhar a consciência corporal, a
consciência do mundo que o cerca, o relacionamento deste
com o seu corpo e com o que está ao seu redor. Proporcionar
ao indivíduo a capacidade de ser, ter, aprender a fazer e a
fazer, na medida em que se reconhece por inteiro, alcançando
a organização e o equilíbrio das relações com os diferentes
meios e a sua distinção. Relacionando-se com o mundo de
forma equilibrada (2008, p. 87).

De acordo com os autores, Martinez, Peñalver e Sanchez (2003):
A partir do desenvolvimento motor, do controle do próprio corpo
e utilização dos movimentos, podemos observar a criança e
detectar as condições de qualidade dessa motricidade que aos
poucos sofre variações, permitindo adequar-se a um tempo e
um espaço e situando esse sujeito diante do mundo.
(MARTINEZ, PEÑALVER e SANCHEZ apud VITAL, 2007, p.
8).

Kyrillos e Sanches (2004) mostram que o movimento diz respeito à ação
profissional e corporal da educação física e que o mesmo deve ser construído
social, humano e culturalmente, porém, não se trata de qualquer tipo de
movimento.
O movimento corporal ou movimento humano, que é tema da Educação
Física não é qualquer movimento, não é todo movimento. É o movimento
humano com determinado significado/sentido que por sua vez lhe é conferido
pelo contexto histórico cultural (KYRILLOS, SANCHES, 2004, p.169).
Conforme o Referencial para a Educação Infantil (1988),
O movimento é muito mais do que um ato motor, é uma das
formas que a criança possui para expressar sentimentos,
emoções e pensamentos, uma linguagem que possibilita agir,
atuar sobre o meio físico, mobilizando o outro por meio de seu
teor expressivo. O trabalho com o movimento contempla a
multiplicidade de funções e manifestações do ato motor,
proporcionando um amplo desenvolvimento de aspectos
específicos da motricidade das crianças, abrangendo uma
reflexão acerca das posturas corporais implicadas nas
atividades cotidianas, bem como as atividades voltadas para
ampliação da cultura corporal de cada criança, de gestos
instrumentais que exigem coordenação de vários segmentos
motores e o ajuste a objetos específicos, como recortar, colar,
encaixar pequenas peças entre outros (RCNEI, 1998).

36

O movimento na psicomotricidade não é apenas deslocar-se, é uma
ação corporal em si; a unidade biopsicomotora, corpo e mente atuando e
contribuindo para o desenvolvimento global do individuo, se relacionando com
o ambiente, com objetos, consigo mesmo e com os outros, num espaço e num
tempo, permitindo aos poucos que esse indivíduo interiorize experiências e
assim se adapte a sua realidade.
Segundo Meyer (2008),

O movimento humano é mais do que simples deslocamento do
corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite
às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem sobre o
ambiente humano, para que possam agir com cada vez mais
intencionalidade. (MEYER apud FERREIRA, 2011, p. 19).

Sobre o movimento, Piaget, Wallon, Gesell e Vayer (1975) dizem que:
O movimento é uma significação expressiva e intencional, uma
manifestação vital do ser humano, sendo essencial a sua
intencionalidade, pois envolve o ser no mundo (PIAGET,
WALLON, GESSEL e VAYER apud FERREIRA, 2011, p. 19).

Por meio dessas ideias, tanto as de Ferreira, como as dos demais
autores, podemos pensar a psicomotricidade relacionando o pensamento a
ação, envolvendo assim, a emoção.

1.2.

DESENVOLVIMENTO HUMANO
1.2.1. Teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget

A teoria do desenvolvimento cognitivo desenvolvida por Jean Piaget
permite situar o estágio de desenvolvimento cognitivo de uma criança e
compreender os processos envolvidos. O desenvolvimento cognitivo da criança
ocorre lenta e continuamente, desde o nascimento até a vida adulta. Segundo
Piaget, assim como o biológico, o desenvolvimento cognitivo, se submete aos
mesmos princípios, ou seja, os atos intelectuais e biológicos são atos de
adaptação ao meio e de organização das experiências.
Segundo Piaget, “a adaptação é um equilíbrio [...] entre dois
mecanismos indissociáveis: assimilação e a acomodação” (PIAGET, 1998,
p.156).
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O desequilíbrio ocorre diante de um “estado de não balanço entre
assimilação e acomodação” (WADSWORTH, 1996, p.22). Esse desequilíbrio,
por sua vez, é desencadeado por uma necessidade, que pode ser “[...] uma
necessidade elementar ou um interesse, uma pergunta etc” (PIAGET, 2001,
p.16). Essa necessidade, segundo Piaget, existe quando qualquer coisa, fora
de nós ou em nós (no nosso organismo físico ou mental), se modificou,
tratando-se, então, de um ajustamento da conduta em função desta mudança
(PIAGET, 2001, p.16).
O desenvolvimento cognitivo, conforme Piaget, “é uma equilibração
progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para
um estado de equilíbrio superior” (PIAGET, 2001, p.13). Para Wadsworth, “o
equilíbrio é um estado de balanço entre assimilação e a acomodação”
(WADSWORTH,1996, p.22).
Segundo Imai (2007), o desenvolvimento cognitivo depende de:

1. Hereditariedade, a maturação do sistema nervoso determina
ou limita o desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento é
sequencial, numa sucessão sempre na mesma ordem
(invariante). A maturação abre uma série de possibilidades,
dentro dos limites do estágio alcançado.
2. Experiência que propicia à criança conhecimentos físicos, ao
agir sobre os objetos e observar suas reações; e lógico
matemático, na ação com o objeto constrói relações lógicas;
exemplo: ao comparar os objetos, um é maior e o outro é
menor.
3. Transmissão social que é a aprendizagem que ocorre na
interação com o outro (criança, pais e professores), sofre a
influência do meio, da educação.
4. Processo de equilibração que age sobre os outros três
aspectos citados e propicia estados de equilíbrio. A interação
com o meio provoca conflitos cognitivos que, ao serem
superados, produzem avanços no desenvolvimento cognitivo
(p. 29).

A teoria cognitiva de Piaget está baseada em quatro grandes estágios.
Esses estágios foram estudados e agrupados por Piaget pela observação
constante de crianças em relação ao pensamento e ações de ambas, eles são
constantes e a sucessão ocorre numa sequência.
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1.2.2. Estágios do Desenvolvimento Cognitivo de Piaget
1.2.2.1. Período sensório motor (zero aos dois primeiros
anos)
O período sensório-motor é muito importante para o desenvolvimento
cognitivo do indivíduo. Suas realizações formam a base de todos os processos
cognitivos.
Segundo Piaget (1975):

Compreende o primeiro estágio do desenvolvimento cognitivo,
período em que o desenvolvimento da inteligência do bebê
está associado a percepções sensoriais e às atividades
motoras (PIAGET apud IMAI, 2007, p. 30).

Os esquemas sensório-motores são as primeiras manifestações do
pensamento e da expressão. Nesse período, a criança desenvolve sua
capacidade cognitiva através dos movimentos e da percepção, ou seja, sua
atividade intelectual é realizada por meio da natureza sensorial e motora.

1.2.2.2. Período Pré-Operatório (dois aos sete anos)
Para Piaget, o segundo estágio do desenvolvimento cognitivo começa
com o surgimento da função simbólica, que, segundo o mesmo autor:

[...] permite representar os objetos ou acontecimentos
atualmente não perceptíveis invocando-os por meio de
símbolos ou de sinais diferenciados, tais como o jogo
simbólico, a imitação diferenciada, a imagem mental, o
desenho, etc. e, principalmente a própria linguagem (PIAGET,
1998, p. 39).

Uma das características desse estágio é o do desenvolvimento da
linguagem que, a partir dos dois anos de idade, desenvolve-se mais
rapidamente, resultando em três consequências para o desenvolvimento
cognitivo, listadas a seguir:
a) socialização da ação (atividades de faz de conta, desenhos, sonhos),
com trocas entre os indivíduos;
b) desenvolvimento do pensamento, a partir do pensamento verbal:
finalismo (porquês, causa/efeito), animismo (presume que todos os objetos têm
vida e sentimentos) e artificialismo;
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c) desenvolvimento da intuição.
O período pré-operatório realiza a transição entre a inteligência sensóriomotora e a inteligência representativa, ou seja, a criança faz uma transição
entre o desenvolvimento cognitivo através dos movimentos e das percepções
para a inteligência representativa.
1.2.2.3. Operações Concretas (sete aos doze anos)
No terceiro estágio do desenvolvimento, a criança já percorreu um
caminho de experimentações com objetos, imagens, símbolos e pensamentos.
Esse período, segundo Piaget, se inicia por volta dos 7 a 8 anos.
A idade de 7 a 8 anos em média, assinala um fato decisivo na
elaboração dos instrumentos de conhecimento: as ações interiorizadas ou
conceitualizadas com as quais o sujeito tinha até aqui de se contentar,
adquirem o lugar de operações como transformações reversíveis 8 que
modificam certas variáveis e conservam as outras a título de invariantes9. Esta
novidade fundamental é devida uma vez mais ao progresso das coordenações,
vindo as operações a se constituir em sistemas de conjunto ou “estruturas”
(PIAGET,1983, p.18).
Nesse novo período, a criança já começa a raciocinar
logicamente, ou seja, organiza seus pensamentos em
estruturas. Pensa logicamente a respeito das coisas que já
experimentou em consequência das atividades e observações
dos objetos concretos (IMAI, 2007, p. 33).

Nesse período, a criança desenvolve o pensamento lógico sobre fatos
concretos; compreensão das relações e capacidade para classificar objetos;
superação do egocentrismo da linguagem; aparecimento das noções de
substância, peso e volume.

1.2.2.4. Operações formais (Doze anos a idade adulta)
O último período do desenvolvimento cognitivo ocorre no início na
adolescência.
O jovem pode pensar o pensamento e as ideias. O jovem é
capaz de pensar por hipótese e imaginar o que se sucederá,
8
9

Transformações que pode se reverter.
Que não varia; que se conserva.
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caso se concretize essa hipótese, apenas no nível abstrato,
mesmo em situações que não experimentou diretamente (IMAI,
2007, p. 34).

Nesse período, o jovem é capaz de desenvolver o raciocínio indutivo.

1.2.3. Teoria Psicogenética de Henry Wallon
A teoria psicogenética de Wallon é centrada no desenvolvimento da
pessoa completa e integrada ao meio em que está imersa, com os seus
aspectos afetivo, cognitivo e motor integrados entre si, respeita a complexidade
do ser humano, compreendendo-o em sua multidimensionalidade psíquica,
corporal e social. Baseou suas ideias em quatro elementos básicos que se
comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a
formação do eu como pessoa procurando mostrar quais são, nos diferentes
momentos do desenvolvimento, os vínculos entre cada um e suas implicações
com o todo representado pela personalidade.
A afetividade, o movimento (motor), a inteligência (cognitivo) e a
formação do eu como pessoa, embora tenham identidade estrutural e funcional
diferenciada, estão integrados, e qualquer atividade humana sempre interfere
em todas elas, pois toda ação motora tem reflexo afetivo e cognitivo; toda
disposição afetiva tem reflexo motor e cognitivo e toda operação cognitiva tem
reflexo afetivo e motor e a partir desses reflexos, surge o impacto no quarto
conjunto: a pessoa propondo-se a superar as dicotomias corpo-mente,
indivíduo-sociedade e razão-emoção, heranças da visão cartesiana de homem
que perpassa diversas reflexões ocidentais.
Segundo Galvão (1993) “o projeto de sua psicogenética é o estudo da
pessoa em sua totalidade, considerando suas relações com o meio
(contextuada) e em seus diversos domínios (integrada)” (GALVÃO apud
CARVALHO, 2003, p. 85).
O foco psicogenético ressalta a origem das funções psicológicas,
considerando o desenvolvimento como uma construção progressiva resultante
da inter-relação indivíduo-meio e que compreende o desenvolvimento através
de estágios.
Segundo Carvalho (2003):
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Foi projeto de H. Wallon estudar o homem em sua
complexidade, em uma perspectiva multidimensional e
integrada. Resultou deste uma concepção de desenvolvimento
não homogêneo e não linear visão compatível com a dialética
que permeia seu pensamento. Os estágios, em sua sucessão,
aparentam oposição, ou alternância funcional dos polos afetivoemocionais e cognitivos, ora com a predominância de um, ora
de outro campo funcional da atividade infantil. Trata-se de uma
espécie de lei que rege o desenvolvimento, da infância à
adolescência (p. 85).

1.2.4. Estágios do Desenvolvimento Infantil segundo Wallon
1.2.4.1. Impulsivo Emocional (0 a 1 ano)
Neste estágio o fator predominante na relação com o meio é o afetivoemocional e o vínculo estabelecido é com o outro. Predomina a afetividade que
orienta as primeiras reações do bebê para com as pessoas que estão ao seu
redor, e estas são as mediadoras da relação do bebê com o mundo físico.

1.2.4.2. Sensório Motor (1 aos 3 anos)
Nesse período a criança ainda está dependente do outro, pois seu
processo de individuação está apenas se iniciando. Ela ainda vive sua relação
com o outro sem se diferenciar claramente dele.
Com a aquisição da marcha e da preensão, nesse período a criança tem maior
autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços e assim, os
objetos passam a ter significado. Também nesse estágio, a criança entra no
mundo dos signos e da linguagem.

1.2.4.3. Personalismo (3 aos 6 anos)
Nesse estágio a criança desenvolve a construção da consciência de si
por meio das interações sociais, fazendo com que tenha interesse com o mundo,
colocando-se em situação de oposição, sedução e imitação.
A criança se diferencia do outro, e toma consciência de sua autonomia
em relação aos demais. Ela percebe as relações e os papéis diferentes dentro
do universo familiar.
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1.2.4.4. Categorial (6 aos 12 anos)
Nesse

período

a

criança

está

ingressando

na

escola

e

o

desenvolvimento cognitivo e a sociabilidade da criança estão mais ampliados.
Passa a ter maior domínio do universo simbólico. Dessa forma, ela consegue
se dirigir a objetos que não estejam necessariamente presentes, operando e
pensando sobre eles usando apenas a representação.

1.2.4.5. Adolescência (12 anos em diante)
Tem início com a puberdade e é marcado por transformações fisiológicas e
mudanças corporais devido ao amadurecimento sexual, e por transformações
psíquicas com predominância afetiva. O meio social e cultural passam a ter
grande relevância.

1.3. DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA DOS 2 ANOS
AOS 6 ANOS
Para compreender como ocorre o desenvolvimento psicomotor na
criança, é importante que se faça uma relação entre desenvolvimento
psicomotor e demais áreas do desenvolvimento humano. Autores como Coste
apud COLL, PALACIOS e MARCHESIM, 1995, p. 39, retratam essa
associação, relacionando o movimento e a atividade corporal ao psiquismo,
emoção e maturação cerebral, afirmando que:

A psicomotricidade está relacionada às implicações
psicológicas do movimento e da atividade corporal na relação
do organismo com o meio em que se desenvolve. O mundo da
psicomotricidade é, pois, o das relações psiquismo –
movimento e movimento-psiquismo. Na psicomotricidade há
certos componentes maturativos, relativos ao calendário
maturativo cerebral [...] E certos componentes relacionais, que
têm a ver com o fato de que através de seu movimento e de
suas ações a criança entra em contato com pessoas e objetos
com os quais se relaciona de forma construtiva. A
psicomotricidade é ao mesmo tempo fonte de conhecimento e
expressão dos conhecimentos que já tem, meio de gerar
vivências e emoções através da relação e expressão de
vivências e emoção na relação (COLL, PALACIOS e
MARCHESIM apud IMAI, 2007, p. 35).
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O desenvolvimento psicomotor engloba o desenvolvimento de todas as
partes e funções do corpo humano; ele ocorre por meio dos movimentos e da
ação exploratória da criança, e com isso ela adquire o conhecimento através do
desenvolvimento cognitivo.
O desenvolvimento psicomotor deve complementar as demais áreas do
desenvolvimento humano.
Segundo Imai (2007):
Não é possível conceber o estudo da psicomotricidade
desvinculado do plano da inteligência, da afetividade e do
meio. O desenvolvimento psicomotor ocorre progressivamente;
percebeu-se que, nesse processo, o desenvolvimento de
algumas estruturas psicomotoras é básico e condiciona os
avanços futuros (p. 35).

O desenvolvimento psicomotor ocorre progressivamente, através de um
domínio corporal adquirido pela criança, obedecendo assim, duas importantes
fases:
 A primeira fase chamada de céfalo-caudal, em que o desenvolvimento
ocorre progressivamente, iniciado pelo controle da cabeça e depois para
o controle do tronco, dos membros superiores, e por último, o controle
dos membros inferiores;
 A segunda fase do desenvolvimento psicomotor, recebe o nome de
próximo-distal, quando o desenvolvimento ocorre no sentido do tronco
para os membros, iniciando o controle nas articulações e músculos
próximos ao tronco, até as extremidades progressivamente.
A ação psicomotora e o desenvolvimento das funções psicomotoras
ocorrem através do desenvolvimento dos elementos psicomotores, que se faz
por meio de exercícios específicos para desenvolver cada um dos elementos.
1.4. ELEMENTOS PSICOMOTORES
O estudo dos elementos psicomotores é de suma importância. Quando
se estuda o desenvolvimento psicomotor; é necessária uma análise sobre os
elementos, suas respectivas etapas de evolução e sua ação na prática da
psicomotricidade.
Os elementos psicomotores são:
 Esquema Corporal;
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 Imagem Corporal;
 Tônus;
 Coordenação Motora Global ou Motricidade Ampla;
 Coordenação Motora ou Motricidade Fina;
 Organização Espaço Temporal;
 Ritmo;
 Lateralidade;
 Equilíbrio.
Antes de descrever os elementos psicomotores, ressalta-se que para a
criança, o conhecimento corporal é muito importante, pois, é um elemento
básico para a formação de sua personalidade, é a representação que ela tem
do seu próprio corpo, a criança percebe ela mesma, os seres e as coisas que a
cercam, em função dela mesma. A personalidade da criança se desenvolve a
partir de uma progressiva tomada da consciência do seu próprio corpo, do seu
ser, das suas possibilidades de agir no mundo que a cerca. Nesse momento, a
criança percebe que seu corpo lhe obedece, e ela consegue agir, movimentarse, e o conhece para utilizá-lo da melhor forma.
O conhecimento corporal pode ser dividido em dois elementos: o
esquema corporal e a imagem corporal.

1.4.1. Esquema corporal
Para Wallon, o esquema corporal é:
Um elemento de base indispensável à criança para formação
da sua personalidade; é a representação mais ou menos
global, mais ou menos específica e diferenciada que tem do
seu próprio corpo (1975, p.105).

O esquema corporal é a construção mental que a criança tem do seu
próprio corpo, não pode ser aprendido, e sim adquirido gradualmente, de
acordo com o que a criança faz do seu corpo. São experiências adquiridas pelo
identificar, reconhecer, localizar e conhecer as funções das partes do seu
corpo.
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Para Ajuriaguerra (1980):

A referência do corpo só existe na medida em que o indivíduo
seja o possuidor; de fato, o esquema corporal (a referência de
si mesmo) não é um dado, mas uma prática que evolui com a
exploração e a imitação (AJURIAGUERRA apud IMAI, 2007,
p.37).

A construção do esquema corporal está divido em três etapas.
A primeira etapa é a do corpo vivido que vai desde o nascimento até os
3 anos de idade. Esse período corresponde ao período sensório motor, ocasião
em que a criança, desde o seu nascimento, vai organizando as diversas
sensações que vão surgindo, na medida em que ocorre o amadurecimento do
sistema nervoso. Nesse período, a criança movimenta-se livremente,
desenvolvendo

atividades

espontaneamente,

sem

pensar.

Esses

comportamentos são organizados graças à influência de estímulos externos,
corporais, iniciados na relação com a mãe. Essas trocas de diálogos com a
mãe permitem que a criança sinta em seu corpo as atitudes maternas,
contribuindo para que consiga identificar a figura materna.
A segunda etapa é a do corpo percebido que vai dos 3 aos 7 anos, e
corresponde à organização do esquema corporal. A partir desse período, a
imagem visual do corpo estará associada às sensações táteis e as sensações
cinestésicas correspondentes.
A terceira etapa é a do corpo representado que compreende o período
dos 7 aos 12 anos. Nessa etapa, a criança já consegue estruturar seu
esquema corporal, adquirindo a noção do todo e das partes do seu corpo. Aos
poucos, a criança passa à descentralização e neste momento, seu corpo não é
visto como referência, mas como um objeto no espaço. Possibilita à criança
criar outros pontos de referência que não estão mais centrados no próprio
corpo, mas são externos a ela.

1.4.2. Imagem corporal
A imagem corporal é a representação mental que a criança tem do seu
próprio corpo e após essa percepção, ela tem consciência de cada segmento
de seu corpo, sentindo cada parte dele de forma interna e vendo cada
segmento em um espelho, em outra criança ou figura de forma externa.
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Na concepção de Le Bouch (1992), a construção da imagem corporal da
criança pode ser identificada pela construção do esquema corporal, sendo que,
na primeira etapa do esquema corporal, período em que a criança possui a
idade variável entre 6 e 18 meses, segundo Le Boulch, “a criança adquire uma
representação visual do seu próprio corpo graças ao espelho e à sua imagem
no espelho (imagem especular)” (LE BOULCH apud IMAI, 2007, p. 38).

Essa conquista constitui um fato importante para o
desenvolvimento do esquema corporal e a tomada de
consciência do corpo pela criança. A criança, inicialmente,
reconhece a imagem de outra pessoa, normalmente do pai ou
da mãe, sorri para a imagem especular do adulto que a segura,
mas, quando ouve a voz do adulto, olha surpresa para trás.
Somente por volta dos 8 meses a criança compreende que a
imagem especular corresponde à imagem do adulto; ela soma
a imagem especular à pessoa. A criança se surpreende com a
própria imagem e, a partir desse momento, inicia um novo
aprendizado, com comportamentos variados. Ela brinca diante
do espelho, faz caretas, contorções, leva a mão ao rosto e
parte do seu corpo, na frente do espelho. Essa experimentação
parece permitir à criança perceber que sua imagem é apenas
uma imagem, para depois descobrir essa imagem como sua
imagem. Essa descoberta da própria imagem através da
experimentação ocorre por volta dos dois anos e meio aos três
anos (IMAI, 2007, p.38).

Está identificada também na segunda etapa, sendo que esta fase
quando é o período em que a criança possui a idade de 3 a 7 anos. Como
podemos observar segundo Le Boulch (1992):

Corresponde à organização do esquema corporal. Antes desse
período, este conceito não tinha fundamento na medida em
que descrevia uma atividade perceptiva, cujo desenvolvimento
só era possível depois da chegada da maturação da função de
interiorização. A partir desse período, à imagem visual do corpo
estarão associadas as sensações táteis e as sensações
cinestésicas10 correspondentes (LE BOULCH apud IMAI, 2007,
p. 38).

A partir dos 3 anos e de acordo com Le Boulch, a criança faz “o retorno
a ela mesma”. Ela adquire o conhecimento de seu corpo pelo do
10

Informações sensoriais vindas do sistema motor que sinalizam os movimentos dos
segmentos e a tensão dos músculos durante uma atividade motora.
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reconhecimento da imagem do outro, externo a ela, iniciado com a imagem do
corpo materno.

1.4.3. Tônus
O tônus é a tensão fisiológica dos músculos que permite a criança
relaxar e movimentar as articulações, garantindo assim, o equilíbrio estático e
dinâmico, coordenação e postura em qualquer posição adotada pelo corpo,
esteja ele parado ou em movimento.
Para o desenvolvimento do tônus, são necessários exercícios para
fortalecimento da musculatura.

1.4.4. Coordenação Motora
Coordenação Motora é a capacidade do indivíduo de exercer ações
musculares como: contrações, descontrações, alongamentos, simultaneamente
e sucessivamente, produzindo um movimento. A coordenação motora é
adquirida através de repetições de movimento, utilizando o ritmo que é uma
capacidade de ajustar o movimento no tempo, e o equilíbrio, que é a
capacidade de manter o corpo, reto, parado ou em deslocamento.
A coordenação motora pode ser dividida em duas capacidades:
- Coordenação Motora Global
- Coordenação Motora Fina

1.4.4.1. Coordenação Motora Global
A coordenação motora global é a coordenação dos movimentos e
músculos grandes. Depende da capacidade do controle motor e do equilíbrio
postural,

em

relação

às

capacidades

proprioceptivas11,

cinestésicas,

labirínticas12 e do controle do cerebelo13. Por meio do movimento e da
experimentação, o indivíduo busca seu eixo corporal, seu centro de gravidade,
procurando assim um melhor equilíbrio corporal.
Para Le Boulch (1992):

11

Sensibilidade própria aos ossos, músculos, tendões e articulações.
Capacidades confusas.
13
Centro nervoso contido na caixa craniana.
12
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O repertório gestual é enriquecido pelas situações cotidianas,
pelos jogos funcionais e simbólicos. A evolução da
gestualidade contribui para o ajustamento postural da criança.
A coordenação global e as experimentações levam a criança a
adquirir a dissociação dos movimentos, conseguindo realizar
uma atividade diferente em cada membro (LE BOULCH apud

IMAI, 2007, p.40)
A coordenação motora global e a experimentação levam o indivíduo a
executar múltiplos movimentos ao mesmo tempo, fazendo com que cada
membro do corpo execute uma atividade diferente.

1.4.4.2. Coordenação Motora Fina
A coordenação motora fina é a capacidade do indivíduo de executar
pequenos movimentos baseados em habilidades como: escrever, costurar,
movimentos manuais e de pegar vários objetos; diz respeito a habilidades
motoras delicadas, com movimentos precisos das mãos e dos dedos.
Para se adquirir uma coordenação motora fina elaborada pelos dedos e
pelas mãos, é importante desenvolver várias formas de se pegar diversos
objetos, e isso ocorre em função do movimento chamado preensão.
Segundo Ferreira:
É por meio do ato de preensão que uma criança vai
descobrindo, pouco a pouco, os objetos de seu meio ambiente.
Só possuir uma coordenação fina não é suficiente. É
necessário que haja também controle ocular, isto é, a visão
acompanhando os gestos da mão. Chama-se a isto de
coordenação óculo-manual ou viso-motora. A coordenação
óculo-manual se efetua com precisão sobre a base de um
domínio visual previamente estabelecido, ligados aos gestos
executados, facilitando, assim, uma maior harmonia do
movimento (2011, p. 25).

A coordenação motora fina é responsável pelo movimento da escrita,
assim como para se obter esse movimento é necessário a independência do
braço em relação ao ombro e a independência da mãos e dos dedos. A escrita
precisa dessa independência dos membros para ocorrer de maneira econômica
e sem cansaço, e para que o indivíduo consiga controlar a preensão dos
dedos.
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1.4.5. Organização Espaço Temporal
A organização espaço temporal é elaborada e construída mentalmente
pelo indivíduo. É a capacidade que o indivíduo tem de se orientar no espaço e
no tempo adequadamente. Daí a importância de se ter a noção de perto, longe,
em cima, embaixo, dentro, fora, ao lado de, antes, depois.
Segundo De Meur e Staes (1984), a organização espacial é:

- a tomada de consciência da situação de seu próprio corpo em
um meio ambiente, isto é, do lugar e da orientação que pode
ter em relação às pessoas e coisas;
- a tomada de consciências de situação das coisas entre si;
- a possibilidade, para o sujeito, de organizar-se perante o
mundo que o cerca, de organizar as coisas entre si, de colocálas em um lugar, de movimentá-las (DE MEUR e STAES apud
IMAI, 2007, p.43).

Por volta dos 15 meses, o indivíduo, através da exploração e do
interesse pelos objetos, guiada pela necessidade cognitiva, permite ampliar
suas práticas e construir um espaço de ação vivenciado.

A criança, dos 15 meses aos 3 anos, tem os interesses
voltados para o mundo exterior. Nesse período, o espaço da
criança é um espaço construído pela intuição, não existe um
sistema de referências baseado nos eixos e distâncias,
fornecidos pela geometria euclidiana. A relação mais elementar
é a de vizinhança, de proximidade dos elementos no mesmo
espaço. Surge a relação de separação, permitindo que dois
elementos sejam percebidos separadamente. Segue a relação
de ordem ou sucessão espacial, permitindo perceber certa
disposição das partes do objeto ou da disposição de objetos
alinhados. A relação de envolvimento, de interiorização –
exteriorização permite, por exemplo, à criança perceber um
objeto no interior de outro. A criança adquire a noção de
fronteira, em um espaço delimitado, por exemplo: diante de
uma porta que a impede de passar. O domínio dessas relações
permite à criança desenvolver uma geometria topológica,
possibilitando que distinga, aos 3 anos, figuras abertas e
fechadas. A partir dos três anos, a criança adquire uma
vivência corporal, uma imagem corporal desenvolvida com a
estruturação do esquema corporal. A aquisição dessa imagem
corporal permite à criança usar seu corpo como referência para
perceber a posição dos objetos no espaço, possibilitando o
desenvolvimento da organização espacial (IMAI, 2007, p.44).
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1.4.6. Ritmo
O ritmo está presente na vida do indivíduo desde a sua vida intrauterina.
Permite ao indivíduo, principalmente, na infância, adquirir movimentos
ritmados, expressar seus sentimentos e eliminar movimentos involuntários,
estimular atenção e concentração, ao seguir uma sequência determinada,
perceber o relaxamento e pausas nos tempos fortes e fracos.
“O ritmo abrange a noção de ordem, de sucessão, de duração, de
alternâncias” (DE MEUR; STAES, 1984, p.17).

1.4.7. Lateralidade
A lateralidade é quando o indivíduo tem uma preferência, uma tendência
a utilizar um dos lados do corpo, pelo uso do olho, da mão e do pé. Isto
significa que existe um predomínio motor, uma predominância em utilizar de
um dos lados para tarefas que utilizam os olhos, as mãos e os pés.
Por volta dos 3 a 4 anos de idade, se instala a dominância lateral,
concluída normalmente dos 6 aos 7 anos. Quando o indivíduo tem predomínio
do lado direito chamamos de destro e do lado esquerdo de canhoto ou sinistro.
O lado dominante é aquele que apresenta maios força, precisão e rapidez no
movimento.
Segundo Imai:

A definição da lateralidade, ou seja, a existência de uma
dominância lateral possibilita à criança perceber-se, estar
consciente dos lados direito e esquerdo em seu corpo. Assim,
identifica esses conceitos em relação aos objetos ao seu redor;
depois, na pessoa a sua frente e, por último, nos objetos entre
si. Contribui também para a organização espacial da criança;
ao perceber seu eixo corporal, ela irá se localizar no meio, ao
seu redor, usando seu corpo como referência no espaço (2007,
p. 43).

1.4.8. Equilíbrio
É a capacidade do indivíduo de se manter sobre uma base reduzida de
sustentação do corpo utilizando uma combinação adequada de ações
musculares, parado ou em movimento. O equilíbrio está relacionado ao tônus
muscular e a postura.
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1.5.

PSICOMOTRICIDADE E OS ADULTOS

A psicomotricidade atua em diversos âmbitos, com objetivos que se
direcionam para a aprendizagem escolar, para o comportamento afetivo, social
e motor. Ela também atua na fase adulta do indivíduo, com intenções de
resgatar os aspectos motores, para se obter uma boa qualidade de vida,
relacionados a um bom equilíbrio, coordenação, agilidade, além de ter um
melhor conhecimento de si mesmo.

O ser humano só aprende à medida que faz e produz, que
coloca em execução, principalmente até a idade dos três anos,
antes de entrar no estado simbólico, quando o pensamento,
antecipa-lhe a ação. Entretanto, ele continuará se
desenvolvendo harmoniosamente se for dado espaço para
explorar, vivendo num mundo sensório-motor, onde o
experienciar é mola propulsora, não capaz de pensamentos
que revertam o que foi realizado se não puder colocá-lo em
prática, vivenciando-os. Da mesma forma são adolescentes e
adultos se não praticar alguma atividade física: a parte motora
fica com déficit e se nós prestarmos atenção quando passa a
praticar uma atividade física estão totalmente no popular
(desengonçado). Com a continuidade dessa prática a parte
motora e psico passam a trabalhar juntamente e o lado motor
tem uma resposta favorável (positiva). (MENEZES, GUERRA,
SILVA, 2009, p.86).

A psicomotricidade está preocupada com o desenvolvimento do ser
humano, seja ele, na infância, na adolescência e na fase adulta como podemos
observar na citação acima.
A psicomotricidade, segundo Menezes, Guerra e Silva, 2009, pode:

Lidar com todas as dificuldades de comportamento
apresentado pelas crianças, adolescentes e adultos, visando
proporcionar a reestruturação do comportamento para que nós
seres humanos, sintamo-nos mais felizes e integrados na
sociedade e no convívio familiar que resgatará os valores de
cada um (MENEZES, GUERRA e SILVA, 2009, p. 87).

Quando falamos em “psicomotricidade em adultos”, é importante
ressaltar que os exercícios e os movimentos psicomotores visam uma melhor
qualidade de vida, contribuindo para uma boa saúde mental e motora.
Ajudando a pessoa a ter um melhor equilíbrio, uma melhor coordenação e
agilidade, um melhor tônus muscular e contribuindo assim para a saúde do
individuo adulto.
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A

psicomotricidade

para

adultos,

também

está

relacionada

à

Psicomotricidade Relacional, que é um método de trabalho usado em crianças,
jovens e adultos que de acordo com Vieira, visa:
Desenvolver e aprimorar os conceitos relacionados ao enfoque
da Globalidade Humana. Preza por uma abordagem
preventiva, com uma perspectiva qualitativa e, portanto, com
ênfase na saúde, não na doença. É uma pratica que permite
que à criança, ao jovem e ao adulto, a expressão e superação
de conflitos relacionais, interferindo de forma clara, preventiva
e terapeuticamente, sobre o processo de desenvolvimento
cognitivo, psicomotor e sócio-emocional, na medida em que
estão diretamente vinculados a fatores psicoafetivos relacionais
(2009, p. 64).

A prática da psicomotricidade em adultos está relacionada a qualidade
de vida e a prevenção de doenças degenerativas. O indivíduo que na fase
adulta praticar exercícios psicomotores terá um melhor desenvolvimento nos
aspectos motores e mentais, contribuindo assim na melhora da qualidade de
vida.

1.6. PSICOMOTRICIDADE E A GERONTOLOGIA
Entende-se a gerontologia uma ciência que estuda o idoso e suas
transformações decorrentes do envelhecimento.
Segundo Barros, a gerontologia:
Estuda
os
fenômenos
biológicos,
psicológicos,
neuropsicossomáticos14,
socioculturais
e
econômicos
decorrentes
do
envelhecimento,
bem
como
suas
consequências (BARROS, 2000, p. 154).

A gerontologia está inter-relacionada com a medicina e a educação
física, visando à saúde e o bem-estar do idoso.

Assim, a gerontologia é o conjunto de disciplinas integradas
que estudam o processo de envelhecimento. Fundamenta-se
na concepção biopsicossociofisiológica15, na qual as questões
concernentes à prevenção, saúde e qualidade de vida do idoso

14

Manifestações, alterações funcionais e enfermidades de ordem orgânica e psicológica.
Concepção biológica, psicológica, social e fisiológica.

15
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levam à Gerontologia de Intervenção16 (BARROS, 2000, p.
154).

A gerontologia de intervenção, de acordo com o que relatamos acima,
está relacionada à prevenção, saúde e qualidade de vida do idoso. Integrada
com a psicomotricidade surge uma interrelação, a qual é denominada de
gerontomotricidade.
A gerontomotricidade segundo Barros,

Visa a recuperar e conservar, de forma funcional, as condutas
psicomotoras; a melhorar e aprimorar o conhecimento de si e a
eficácia das ações, sobretudo das atividades de vida diária –
AVD (BARROS, 2000, p. 155).

Em cada etapa do processo de envelhecimento do idoso, a
gerontomotricidade observa e favorece o desenvolvimento integral do idoso, de
forma equilibrada e harmônica, a relação entre movimento e mente,
proporcionando assim equilíbrio, noção de corpo no espaço, contribuindo para
a preservação e prevenção da saúde e da qualidade de vida do idoso.
Segundo Levy, a psicomotricidade para o idoso é:
A psicomotricidade para idosos, como parte de atendimento
interdisciplinar à velhice, tem como objetivo maior a
manutenção das suas capacidades funcionais (2000, p. 165).

Kalache também aponta a psicomotricidade como um conceito de
prevenção à saúde e melhoria das funções nos idosos.

Um conceito bastante útil no contexto do envelhecimento...
Envelhecer mantendo todas as funções não significa problema
quer para o indivíduo ou para a sociedade (KALACHE, 1987, p.
21).

As atividades e práticas das atividades físicas voltadas para a qualidade
de vida, o bem-estar físico e psíquico, a melhora da saúde e das funções nos
idosos sob o enfoque da psicomotricidade e gerontologia, permitindo assim um
desenvolvimento integral nessa população especial.
16

Estudo da gerontologia que trata da conservação das diferentes funções físicas, intelectuais
e dos órgãos dos sentidos.
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1.7. PSICOMOTRICIDADE E ATLETAS
Segundo Fonseca (1987), o surgimento de um atleta depende de vários
fatores:
Como ocorre o nascimento de um atleta é uma questão curiosa
e com base em que o desenvolvimento das funções
psicomotoras depende de diversos fatores externos, estímulos
e experiências vividas na infância e adolescência (FONSECA
apud SILVA, 2007, p. 169).

Os estímulos psicomotores, as questões relacionadas aos ambientes
externos e internos, estrutura socioeconômica, e a educação física escolar são
questões importantes a serem levadas em consideração quando vemos atletas
de alto rendimento competindo. O meio ambiente, a questão social e
econômica e a aprendizagem são fatores importantes na formação do atleta e
também do individuo em fase de desenvolvimento.
De acordo com Santos (2001):
Para um desenvolvimento pleno das funções psicomotoras são
necessários estímulos externos, representados por atividades
corporais que serão desenvolvidas de acordo com as
disponibilidades do meio a qual essas crianças estão
submetidas (SANTOS apud SILVA, 2007, p. 170).

As experiências que o atleta faz quando criança e, os estímulos externos
por meio das atividades corporais colaboram para um bom desenvolvimento
psicomotor e consequentemente, uma boa aptidão física para a prática do
esporte desejado.
Fonseca (2004) diz que não se pode escamotear o papel dos
ecossistemas no processo de maturação psicomotora (FONSECA apud SILVA,
2007, p. 170).
Várias questões são levantadas sobre essa discussão, sobre quais
aspectos são responsáveis para a formação de atletas de alto rendimento.
De acordo com Fonseca (2004):
Se a mente não estiver em sua máxima expressão funcional, o
corpo, os músculos e seus fatores de execução motora não
são suficientes para obter êxitos. A aprendizagem compreende
em síntese, uma modificação comportamental estrutural
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provocada por experiências e vivências (FONSECA apud
SILVA, 2007, p. 170).

Quanto mais estímulos psicomotores o atleta quando criança receber,
maiores chances terá de ser um atleta, de ter uma ótima aptidão física.
Campos (2004):
Quando a criança é estimulada de forma ampla, por meio da
exploração do meio ambiente, tem maiores chances de praticar
suas habilidades psicomotoras e, consequentemente, de
dominá-las com facilidade podendo ingressar em algum tipo de
esporte utilizando-se dessas habilidades em estado harmônico
(CAMPOS apud SILVA, 2007, p. 170).

Segundo Fonseca o esporte de alto rendimento se apoia na:
Formação psicomotora de base, construindo uma pirâmide
evolutiva.
O
treino
se
caracteriza
como
uma
hiperaprendizagem e seu conteúdo exige adaptabilidade
permanente. As harmonias cinestésicas, os encadeamentos
motores e as sinergias adaptativas inerentes ao
comportamento motor, que caracteriza o alto rendimento,
requer a construção de engramas motores ao longo de um
processo de aprendizagem (FONSECA apud SILVA, 2007, p.
172).

No esporte de alto rendimento, a psicomotricidade faz com que o atleta
reaprenda as sinergias aprendidas por meio das experiências e dos elementos
psicomotores desenvolvidos na infância, proporcionando uma boa aptidão
física e um ótimo gesto motor na realização do esporte escolhido.
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CAPÍTULO 2 - SOBRE A CORRIDA

2.1. ATLETISMO
A história do atletismo aparece desde os Jogos de 776 A.C, na cidade
de Olímpia, na Grécia. A prova, chamada pelos gregos de “stadium”, tinha
cerca de 200 metros e o vencedor, Coroebus, é considerado o primeiro
campeão olímpico da história.
O povo grego, no início da civilização, já expressava suas tendências
artísticas, na plasticidade com que executavam as corridas atléticas,
características de sua cultura.
O Atletismo é um esporte com provas de pista (corridas), de campo
(saltos e lançamentos), provas combinadas, como decatlo17 e heptatlo18 (que
reúnem provas de pista e de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como
a maratona), corridas em campo (cross country), corridas em montanha e
marcha atlética.
Dentre as diversas formas que o homem conta para se
locomover, desde o seu nascimento, a corrida é aquela que
chama mais atenção, por ser o meio mais rápido e também por
ser utilizada em forma de competição na maioria dos esportes
(FERNANDES, 2003, p.12)

A corrida pode ser dividida em corridas de curta distância ou de
velocidade (100 metros, 200 metros ou 400 metros), média distância ou meio
fundo (800 metros ou 1500 metros), e longa distância ou fundo (5.000 metros,
10.000 metros, 42.195 metros).
Desde a época dos gregos já se notavam diferenças entre as corridas, o
estilo dos corredores velocistas e dos corredores de longa distância. Os
corredores de longa distância apresentavam uma técnica de corrida muito boa
comparada com os corredores de curta distância. Corriam com os braços mais
soltos, com movimentos laterais em relação ao tronco, e o corpo inclinado
ligeiramente para frente. Já os corredores de corridas de velocidade, através
17

Competição do atletismo composta por dez provas: 100m rasos, salto em distância,
arremesso de peso, salto em altura, 400m rasos, 110 com barreiras, lançamento de disco, salto
com vara, lançamento de dardo, 1500m
18
Competição do atletismo composta por 7 provas: 100m com barreiras,salto em altura,
arremesso de peso, 200m rasos, salto em distância, lançamento de dardo, 800m rasos.
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das representações de figuras em obras de artes, corriam com as pontas dos
pés, diferentes dos corredores de longa distância, que corriam com os pés
mais apoiados no chão. Já os braços dos velocistas tinham movimentos mais
amplos.
Os gregos também davam importância para as corridas, tanto é que
avaliavam as pessoas de acordo com seu rendimento na corrida.
Depois dos gregos, os ingleses, também demonstraram interesse pela
corrida, eles usavam os competidores dessa modalidade para serem
mensageiros dos senhores feudais, eram chamados de running-footman. Os
turcos também possuíam esses corredores mensageiros, chamados de puchs.
Os ingleses começaram então a realizar competições entre os
mensageiros e a partir dessas competições surgiram grandes nomes de
atletas, como Tawershan no início do século XVIII que se destacou nas
corridas de velocidade e também nas corridas de 100 km. E a partir daí foram
surgindo os corredores profissionais, nos percursos de 80 km a 150 km. E
muito mais nomes de corredores foram surgindo até os dias de hoje, como
Paavo Nurmi, Emil Zatopek, dando-se maior importância as corridas de longa
distância que logo mais tarde começou também a se dar importância as
corridas de curtas distâncias, de velocidade e também a milha, destacando-se
um corredor chamado John Todd. A partir de então foram surgindo outros
grandes atletas, americanos, jamaicanos, quenianos, etíopes entre outros,
destaque para o jamaicano UsainBolt recordista e campeão olímpico dos 200
metros e do corredor de longa distância, o maratonista campeão e recordista
olímpico, o queniano Samuel Wanjiru.

2.2. JOGOS OLÍMPICOS (OLIMPÍADAS)
Os Jogos Olímpicos, mais conhecidos como Olimpíadas são os grandes
eventos esportivos que reúnem milhares de atletas e que no caso das
olimpíadas de verão competem em trinta e seis modalidades esportivas e que
acontecem de quatro em quatro anos. Existem os jogos olímpicos de verão e
os jogos olímpicos de inverno. No inicio, os jogos olímpicos da antiguidade
como eram chamados, aconteceu na Grécia, na cidade de Olímpia, do século
VIII a.C. ao século V d.C. No século XIX, o barão Pierre de Coubertin fundou o
58

Comitê Olímpico Internacional (COI) em 1894 e desde então os jogos são
realizados em cidades e países diferentes de quatro em quatro anos.
Usain Bolt participou de três olimpíadas, sendo elas Atenas no ano de
2004, Pequim no ano de 2008 e Londres no ano de 2012. O queniano Samuel
Wanjiru participou das olimpíadas de Pequim em 2008.
De todas as trinta e seis modalidades presentes no programa das
olimpíadas, o atletismo é a modalidade mais antiga e celebrada nas olimpíadas
devido a sua tradição e por estar no programa dos jogos desde os jogos da
antiguidade. A escolha das provas tanto da corrida de velocidade quanto a
maratona, são provas clássicas e as mais charmosas do programa por se tratar
da prova de velocidade do homem mais rápido do mundo e no caso da
maratona do homem, a mais resistente do mundo.
Na prova praticada pelo Usain Bolt, escolhi a dos 200 metros rasos pelo
fato de que conseguirei efetuar uma melhor análise no que se refere ao gesto
motor, além de ser um atleta que ao final da prova faz brincadeiras chegando a
desacelerar nos metros finais. Por esses motivos, não analisei a prova dos 100
metros, mas sim dos 200 metros, e também por se tratar desse atleta que na
atualidade é o atleta mais rápido do mundo, sendo recordista e campeão tanto
olímpico como mundial.
Tratando-se da maratona, a escolha aconteceu pelo motivo de que é
única prova do programa de atletismo que é realizada nas ruas da cidade sede,
e com chegada ao estádio olímpico, consagrando o campeão como o homem
mais resistente do mundo.
A opção pelo atleta maratonista Samuel Wanjiri, foi realizada pelo fato
dele ser o recordista olímpico desta modalidade de prova falecido em 15 de
maio de 2011.
Em

se

tratando

da

psicomotricidade,

são

duas

provas

cujas

particularidades são bem evidentes, sendo que a corrida dos 200 metros é uma
prova de velocidade, cujo atleta tem que percorrer os 200 metros o mais rápido
possível. O treinamento também é bem diferente já que o atleta de corrida de
velocidade tem que ser submetido a treinamentos de muita força, explosão,
velocidade, equilíbrio, ritmo e coordenação.
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Já a corrida da maratona é uma prova de fundo, em que o atleta tem que
percorrer 42.195 km também o mais rápido possível. Porém e por se tratar de
uma prova longa, o atleta precisa ser submetido a treinamentos de muita
resistência, velocidade, força, explosão, ritmo, equilíbrio, mas de maneira que
ele suporte o percurso dessa distância longa, através de ritmos mais
cadenciados e lentos.

2.3. CORRIDA
A corrida é uma atividade natural do ser humano. Quando o homem
nasce observamos sua necessidade de locomoção, iniciando-se a locomoção
em quatro apoios, para logo em seguida ficar em pé, dominar o corpo e andar.
Quando a criança começa a andar passa a sentir uma necessidade de correr,
por isso a corrida é uma atividade natural do ser humano, pois aprende sem
que ninguém nos ensine.
Quando tratamos a corrida em termos de competição esportiva, no caso
o atletismo, torna-se necessário darmos atenção à técnica de corrida utilizada
para obter resultados.
Para uma análise sobre a técnica de corrida são necessários alguns
elementos importantes como: equilíbrio, coordenação, descontração, eficácia.
2.3.1. Equilíbrio: para se ter o equilíbrio é necessário a posição da
cabeça, e também a posição do tronco e dos membros que, segundo
Fernandes (2003):
O equilíbrio geral do corpo depende em parte do
comportamento da cabeça, que é um dos meios mais eficazes
de controle. Ela deve estar em linha com o eixo do corpo,
mantendo o olhar dirigido para cerca de 15 metros à frente.
Também são importantes a posição do tronco e o movimento
dos
membros,
pois
os
braços
movimentam-se
incessantemente, sincronizados com a movimentação das
pernas (p. 15).

2.3.2. Coordenação: A coordenação é o movimento idêntico, em
um mesmo ritmo, seja ele qual for. “O menor dos segmentos deve ser
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realizado, sem choques ou pequenas sacudidas, em um ritmo sempre
idêntico, correspondente ao das passadas” (FERNANDES, 2003, p. 15).

2.3.3. Descontração: Nesse elemento consideramos a economia
de energias para correr. Desta forma, é importante para o corredor que use
somente os músculos exigidos na corrida, deixando os não exigidos relaxados
ou seja, descontraídos.
A ação de correr solicita alguns músculos ou grupos
musculares. Assim sendo, quanto maior for a inibição dos
músculos que não estão sendo induzidos, tanto maior será a
economia de energias e, consequentemente, tanto melhores
serão as condições do corredor para realizar o esforço
(FERNANDES, 2003, p. 15 e 16)

2.3.4. Eficácia: A divisão dos movimentos, em conjunto com a
utilização correta do movimento, pode gerar um melhor gesto motor da
corrida, conseguindo um movimento ou ritmo desejado.
Segundo Fernandes (2003):

A dosificação da amplitude dos movimentos, juntamente com
uma utilização mais racional das possibilidades do corpo
humano, resulta em um gesto orgânico mínimo, adequando-se
melhor ritmo desejado (p. 16).

2.3.5.

Velocidade: A velocidade nos chama atenção por

estarmos falando sobre corrida de alto rendimento, pois o atleta que correr
mais rápido vence. Embora a corrida dos 200 metros rasos é uma prova do
atletismo que exige muita velocidade, a maratona mesmo sendo uma
corrida de longa distância é fundamental que o atleta corra o mais rápido
possível para vencer a prova.

Velocidade é a capacidade de realizar esforços de intensidade
máxima com frequência de movimentos máximos ou a
capacidade de cobrir a maior distância dentro de um menor
tempo (FERNANDES, 2003, p.50).
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As corridas de velocidade exigem ao mesmo tempo velocidade e
resistência, sendo que a velocidade é uma capacidade do ser humano inata, e
a resistência é uma capacidade adquirida. É a resistência que permite que a
velocidade seja prolongada por mais tempo. Sendo que a maior velocidade
possível de um corredor após a saída é adquirida entre 40 e 70 metros, a
velocidade pura. A velocidade pura é a máxima capacidade de deslocamento
na unidade de tempo, podendo atingir até 60 metros. “A velocidade da corrida é
o produto de dois fatores: a distância da passada pela frequência ou
velocidade” (FERNANDES, 2003, p.51).
2.3.6. Distância da passada: É fator que pode ser melhorado
mediante a treinamento, ”por exemplo, a colocação do corpo, o trabalho de
impulsão, a colocação correta dos pés sobre o solo, a elevação dos joelhos
etc” (FERNANDES, 2003, p. 51).

2.3.7. Velocidade ou frequência: Pelo fato da velocidade ser uma
capacidade inata, ou seja, o ser humano nasce com tal habilidade, é pouco
melhorável, e quando acontece esta melhoria, ela é bem pequena.

2.3.8. Técnica de corrida: A corrida é um movimento uniforme em
seu conjunto.
Essa ação deve contribuir para a realização de movimentos
para frente e em linha reta, em que os pés estejam sempre
apoiados para adiante, os quadris e os ombros não oscilem
exageradamente em relação ao centro, e os braços não se
cruzem excessivamente no plano anterior do corpo, mas
apenas ligeiramente, a fim de contribuir para o equilíbrio e a
movimentação para frente (FERNADES, 2003, p. 16).

O ângulo do corpo durante a corrida é natural, pois à medida que o corpo
acelera, o corpo se inclina para frente naturalmente, para se equilibrar, porém
essa inclinação deve ser a mínima possível.
O movimento dos braços deve ser lateralmente em relação ao tronco, sua
ação serve para balanceamento rítmico, partindo da articulação do ombro e
flexionando-se mais ou menos a 90° graus. Durante o movimento dos braços,
as mãos devem estar descontraídas para os meio-fundistas e fundistas e
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espalmadas para os velocistas, estando a palma das mãos voltadas para a
direção do corpo.
A colocação do pé sobre o solo, durante as passadas da corrida varia de
acordo com as corridas. Nas corridas de velocidade o calcanhar ficar elevado,
predominando a ponta do pé, ajudando na impulsão do deslocamento. Nas
corridas de meio-fundo, o pé deve apoiar-se primeiramente com o metatarso. E
nas corridas de fundo, as mais longas colocam-se primeiro a parte anterior do
pé e depois a parte lateral externa, ou seja, o calcanhar aproxima-se mais do
solo.
O movimento das pernas também varia de acordo com as provas. Nas
provas de velocidade, o movimento é circular, o joelho é mais alto, mais
elevado, pois há uma flexão mais acentuada da perna traseira que provoca
uma aproximação do calcanhar na parte posterior da coxa. Nas provas mais
longas, as pernas executam um movimento pendular, com uma elevação
menos acentuada do calcanhar na região posterior da coxa.
2.3.9. Técnica de corrida de velocidade (200 metros): A corrida
dos 200 metros, é uma corrida de velocidade, e sua técnica de execução
depende de 3 fatores importantes: a saída ou partida, o desenvolvimento e a
chegada.
2.3.9.1. A saída ou partida: a saída ou partida das corridas de
velocidade é muito importante, pois uma saída bem executada pode levar um
corredor à vitória. Uma boa saída coloca o corredor, numa posição privilegiada
na prova, esse fator é de suma importância por isso que muitos estudiosos
constantemente realizam novas experiências para o seu aperfeiçoamento,
estudando a posição do corpo, braços e cabeças e a colocação dos pés nos
blocos. Essas corridas são feitas em blocos de saídas que auxiliam a explosão
e impulsão dos atletas. A saída é feita por três comandos, feitos por um juiz de
prova, os comandos são: 1° “as suas marcas; 2° „prontos‟ e 3° é um disparo
feito pelo juiz, com uma bala de festim”.
Ao ouvir do juiz da prova: “às suas marcas”, o corredor deve se colocar
em posição sobre os blocos de partida, fixando primeiro o pé da frente e
apoiando o corpo sobre as mãos colocadas além da linha de partida. Depois
deve colocar o pé de trás no suporte do bloco. Em seguida faz o
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posicionamento das mãos, atrás da linha de partida, estando separadas, sobre
os dedos. Nessa posição imóvel e ao novo comando do juiz: “prontos”, o
corredor eleva o quadril, elevando o joelho que está em contato com o chão, ao
mesmo tempo projeta os ombros um pouco à frente, de forma que todo o peso
do tronco fique sustentado nas mãos. E ao ouvir o tiro de partida, o corredor
deve reagir o mais rápido possível.

Realizando os seguintes movimentos, considerando o pé
esquerdo como o pé de impulsão, colocado no apoio anterior: a
perna da frente impulsiona o corpo, com toda a força adquirida
pelo apoio do pé sobre o suporte; o braço esquerdo é lançado
à frente do direito para trás, apenas até a linha do quadril; a
perna direita deixa o apoio, dirigindo-se para frente, através de
um movimento rasante, juntamente com os quadris
(FERNANDES, 2003, p. 57).

2.3.10. O desenvolvimento: durante o desenvolvimento da
corrida, a duração das passadas costuma ser de 0,15 segundos e a da
suspensão de 0,25 a 0,75 segundos (FERNANDES, 2003, p. 57).
Durante o apoio no solo, o amortecimento é realizado com um
ligeiro predomínio da planta do pé e o apoio ligeiramente
adiante da vertical do joelho. No apoio propriamente dito, os
ombros estão baixos, o tronco na vertical, o peito aberto, os
braços em um ângulo de 90° graus, a perna de apoio em leve
flexão e o calcanhar da perna livre elevado próximo ao glúteo.
A impulsão é completa, com a máxima intensidade, e o joelho
da perna livre eleva-se próximo da horizontal (FERNANDES,
2003, p. 58 e 59).

É importante também nas corridas de velocidade a posição dos braços.
Os braços devem estar numa posição de 90° graus, procurando levar os
cotovelos para trás na movimentação.
2.3.11. A chegada: a chegada, assim como a partida e o
desenvolvimento é muito importante, pois verificamos que sempre as chegadas
são muito difíceis de serem julgadas, tamanha é a competitividade dos atletas.
Por isso da importância de não perder a velocidade nos últimos metros da
prova, assim como usar de recursos que ajudam o atleta nessa hora, como a
chegada normal, onde o atleta passa correndo pela linha de chegada. A
chegada com projeção do ombro para frente, que é quando o corredor está
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prestes a passar pela linha de chegada, e projeta um de seus ombros para
frente; a chegada com projeção do tronco para frente é quando o corredor está
prestes a passar pela linha de chegada e projeta seu tronco para frente.

2.3.12. Técnica de corrida de fundo: A técnica de corrida
das provas de longa distância segundo a Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) se dá da seguinte maneira:
De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
a estrutura do passo de meio fundo e fundo se dá da seguinte
maneira: a posição do pé no contato com o solo varia de
acordo com a intensidade da corrida; a perna livre balança à
frente com ângulo aberto ao joelho; a extensão do quadril,
perna e pé, na fase de impulso, pode ser completa (meio
fundo) ou incompleta (fundo); a elevação do joelho é menor; o
movimento dos braços é mais curto com pouca extensão do
cotovelo. Além disso, o passo é dividido em três fases, sendo
elas: apoio, voo e apoio. Sendo importante ressaltar que na
fase de apoio o principal objetivo é obter uma eficiente ação do
pé, e as características técnicas se dão da seguinte forma:
primeiro contato com a parte exterior do calcanhar em corridas
mais lentas; parte média (metatarso) do pé tem o primeiro
contato em corridas mais rápidas; o pé roda de trás para frente,
em movimento de “mata-borrão” para executar o impulso
(KAKAZU, 2010, p. 16 e 17)

Além da técnica de corrida, outros fatores podem acarretar o bom
desempenho do atleta, dependendo da distância que o mesmo optar.
De acordo com a distância a ser percorrida, encontramos
diversos fatores que influenciam no bom desempenho do
corredor. No caso das provas de fundo e meio fundo podemos
citar alguns fatores táticos e técnicos como o comprimento e
frequência da passada, técnica de corrida, entre outros. As
técnicas de corrida dos atletas se diferenciam de diversas
maneiras. Fatores como a flexibilidade (e.g. Graibet al., 1996;
Nelson et al.,2001), função neuromuscular (e.g. Paavolainen et
al., 1999 a, 1999b), estrutura corporal (e.gCavanaghtand
Kram,1989), distribuição das fibras musculares (e.g. Bosco et
al., 1982, Kyröläinen et al.,2003), anos de treinamento e
histórico de lesões (e.g. SlawinskiandBillat, 2004), tem sido
estudados para explicar essas diferenças (KAKAZU, 2010, p.
17).
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2.3.13. Corrida 200 metros: A corrida de 200 metros
pertence às provas de velocidade de curta distância, em que o atleta corredor
deve percorrer os 200 metros o mais rápido possível. A mesma é divida em
três fases: a saída ou partida, o desenvolvimento e a chegada.
É uma corrida realizada em um estádio de atletismo, que contém uma
pista de 400 metros, balizada, ou seja, cada competidor tem um lugar onde
será feita a largada, sendo que o competidor só pode correr na sua raia, não
atravessando a raia do adversário; a saída é feita com bloco de saída, em uma
das curvas, nos 200 metros da pista de atletismo e termina na reta final.
O recordista mundial e olímpico dessa prova é o jamaicano Usain Bolt. O
tempo do recorde mundial é de 19”19 (19 segundos e 19 milésimos),
conquistado na cidade de Berlim na Alemanha no dia 20 de agosto de 2009. O
tempo do recorde olímpico é de 19”30 (19 segundos e 30 milésimos),
conquistado em Pequim na China no dia 20 de agosto de 2008.
Foram pelos motivos expostos que escolhi o atleta UsainBolt e por ele
ser o maior recordista mundial e olímpico da atualidade, sendo também alvo de
muita mídia e propaganda pelo seu jeito irreverente de correr, principalmente
nos metros finais, desacelerando e brincando de correr. A escolha aconteceu
também pelo fato da variedade de material disponível nos meios eletrônicos
sobre este atleta, bem como os vídeos de suas provas.

2.3.14. Maratona (42.195 km): A maratona é dita como a
corrida mais exaustiva das corridas, pois tem como distância 42.195 km; é a
prova mais longa do programa da modalidade. Essa distância foi definida a
partir do seguinte mito:
Conta a lenda ou o mito que a maratona surgiu em 490 a.C., na época
em que soldados atenienses marcharam até Maratona para combaterem os
Persas na chamada Guerras Médicas19. Assim, o comandante Milcíades20,
escalou um de seus melhores corredores, Pheidippides, para correr os 40 km
entre Maratona e Atenas, pedir ajuda, pois estavam em número menor. Lá
chegando, reuniu cerca de 10 mil soldados. Após a vitória, o comandante
19
20

Conflitos bélicos entre os antigos gregos e o Império Persa durante o século V a.C.
Foi um generalhelênico nascido em Atenas. No princípio do século V a.C. transformou
Atenas na maior potência da antiga Grécia.
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Milcíades, o mandou de novo percorrer a distância de 40 km para avisar da
vitória; Pheidippides correu novamente os 40 km, exausto e quando chegou a
Atenas, conseguiu apenas dizer: “Vencemos” e imediatamente caiu morto.
Um dos fenômenos desportivos mais intrigantes do tempo
moderno é, sem dúvida, a maratona. Parece ser a única prova
do Atletismo moderno que tem como base uma lenda ou mito.
É uma das provas mais recentes do atletismo, sem qualquer
antecedente nos Jogos da Antiga Grécia, mas é, de longe, a
prova que mais participantes consegue reunir em simultâneo
(GARCIA, 1993, p. 4).

Nos primeiros jogos olímpicos da era moderna, em 1896, os gregos
decidiram inventar a maratona para homenagear o herói grego. Somente em
1908 foi fixada a distância de 42.195 km, nas olimpíadas de Londres.
O recordista mundial da maratona é o queniano Patrick MakauMusyoki
com o tempo de 2:03:38 (2 horas, 3 minutos e 38 segundos), conquistado na
cidade de Berlim, na Alemanha no dia 25 de setembro de 2011. E o recordista
olímpico o também queniano Samuel KamauWanjiru com o tempo de 2:06:32
(2 horas, 6 minutos e 32 segundos), conquistado na cidade de Pequim, na
China, no dia 24 de agosto de 2008.
Quando um atleta de alto rendimento se destaca em sua modalidade,
ficam evidentes algumas questões relacionadas às funções psicomotoras, que
dependem de vários fatores tais como: alimentação, estímulos e experiências
vividas anteriormente. Esses fatores influenciam a educação física escolar no
que se refere ao seu desenvolvimento psicomotor, pois se acredita que, quanto
mais estímulos e experiências psicomotoras a criança e o adolescente forem
submetidos, haverá uma elevação da aptidão física e da capacidade
psicomotora, as quais propiciarão a formação de um atleta de alto rendimento.
Segundo Santos (2001),

Para um desenvolvimento pleno das funções psicomotoras são
necessários estímulos externos, representados por atividades
corporais que serão desenvolvidas de acordo com as
disponibilidades do meio a qual essas crianças estão
submetidas (SANTOS apud ALVES, 2007, p. 2).
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Para Campos (2004),

Quando a criança é estimulada de forma ampla, por meio da
exploração do meio ambiente, tem maiores chances de
desenvolver
suas
habilidades
psicomotoras
e,
consequentemente dominá-las, podendo ingressar em algum
tipo de esporte utilizando-se dessas habilidades em um estado
harmônico (CAMPOS apud ALVES, 2007, p.3).

Daí a importância do desenvolvimento dos elementos psicomotores, pois
eles são a base para o desenvolvimento psicomotor que se dá através de
atividades motoras que favorecem o desenvolvimento dos mesmos.
Quando se busca o esporte de alto rendimento, a aprendizagem
psicomotora e sua formação de base são importantes para que aja um melhor
ato motor. De acordo com Fonseca (2004) “temos como principal papel na
formação de base os vários ecossistemas envolvidos na maturação
neuropsicomotora” (FONSECA apud ALVES, 2007, p. 3).
Referenciando Fonseca (2004),

O alto rendimento se apóia na formação psicomotora de base,
construindo uma pirâmide evolutiva. O treino se caracteriza
como uma hiper-aprendizagem e seu conteúdo exige
adaptabilidade permanente. As harmonias cinestésicas, os
encadeamentos motores e as sinergias adaptativas inerentes
ao comportamento motor, que caracteriza o alto rendimento,
requerem a construção de engramas motores ao longo de um
processo de aprendizagem (FONSECA apud ALVES, 2007, p.
5).

No esporte, a aprendizagem psicomotora consiste não só em aprender,
mas em reaprender sinergias desenvolvidas nos processos de base, que
podemos dar o nome de elementos psicomotores cedidos por experiências, na
infância e adolescência.
Os corredores Usain Bolt e Sameul Wanjiru são especialistas e
recordistas em suas provas, supõe que o gesto motor dos corredores em ação
seja eficiente e o mais perfeito possível para conquistar as vitórias e
recordes.Supõe também que o desenvolvimento psicomotor dos atletas na
infância tenha sido bem estruturado e elaborado nas aulas de educação física
e nas experiências motoras vivenciadas pelos atletas. A análise dos elementos
psicomotores nos atletas nos mostrará quais os elementos mais utilizados
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pelos atletas nas provas que eles realizam em três momentos: largada,
desenvolvimento da corrida e chegada.
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA
A metodologia consiste, no primeiro momento, de levantamento e estudo
da bibliografia já existente para um maior aprofundamento, e pelas produções
especialmente vindas da Psicologia, Pedagogia, Psicomotricidade e Educação
Física, como feita nos capítulos anteriores.
A pesquisada utilizada é qualitativa, exploratória, descritiva e reflexiva.
A pesquisa qualitativa segundo MOREIRA (2002):
Aborda as características básicas dessa metodologia,
apresentando um sumário com seis itens, não pretendendo
esgotá-las. Para ele, a pesquisa qualitativa inclui: 1) A
interpretação como foco. Nesse sentido, há um interesse em
interpretar a situação em estudo sob o olhar dos próprios
participantes; 2) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de
interesse é a perspectiva dos informantes; 3) A flexibilidade na
conduta do estudo. Não há uma definição a priori das
situações; 4) O interesse é no processo e não no resultado.
Segue-se uma orientação que objetiva entender a situação em
análise; 5) O contexto como intimamente ligado ao
comportamento das pessoas na formação da experiência; e 6)
O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre
a situação, admitindo-se que o pesquisador também sofre
influência da situação de pesquisa (MOREIRA apud OLIVEIRA,
2009, p. 14.).

TRIVIÑOS (1987, p. 128-30), também apresenta as considerações e
contribuições de Bogdan que indica as seguintes características para a
pesquisa qualitativa, semelhante com as apresentadas por Moreira (2002):
1ª) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte
direta dos dados e o pesquisador como instrumento-chave.2ª)
A pesquisa qualitativa é descritiva. 3ª) Os pesquisadores
qualitativos estão preocupados com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto. 4ª) Os
pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados
indutivamente. 5ª) O significado é a preocupação essencial na
abordagem qualitativa (MOREIRA apud OLIVEIRA, 2009, p. 14
e 15).

Na pesquisa qualitativa considera-se que existe um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido
em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são
básicas no processo de pesquisa qualitativa.
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A parte exploratória objetiva a descoberta de ideias e dados sobre o
problema, ela é flexível e versátil, em geral o início da pesquisa e tem como
método a coleta de dados primários e secundários, pesquisa-piloto, pesquisa
qualitativa.
GIL (1999) diz que:

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo
em vista, a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. [...] envolvem
levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não
padronizadas e estudos de caso (GIL apud AMARAL, 2010, p.
70).

A pesquisa exploratória para os autores Cervo, Bervian e Da Silva
(2007):
[...] é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa
pela experiência e um auxilio que traz a formulação de
hipóteses significativas para posteriores pesquisas (CERVO,
BERVIAN E DA SILVA apud AMARAL, 2010, p. 70).

A parte descritiva descreve características de certos grupos, tem estudo
pré-planejado e estruturado, com amostras grandes e representativas, coleta
de dados secundários, levantamentos, painéis, observações.
Para GIL (1999), a pesquisa descritiva:

[...] têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. [...] suas
características mais significativas está na utilização de técnicas
padronizadas de coleta de dados (GIL apud AMARAL, 2010,
P.70).

Já os autores, Cervo, Berviane Da Silva (2007):
A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona
fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura
descobrir, com a maior precisão possível, a frequência com
que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros,
sua natureza e suas características (CERVO, BERVIAN e DA
SILVA apud AMARAL, 2010, p.70).
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Os dados são construídos por meio de sequências de fotos extraídas de
vídeos do canal da internet youtube (www.youtube.com) a fim de serem
descritas e analisadas tendo o referencial da Psicomotricidade como base.
Após esta etapa, está tudo organizado tematicamente de modo a
configurar categorias construídas posteriormente acerca dos elementos
psicomotores (Esquema Corporal, Imagem Corporal, Tônus, Coordenação
Motora Global ou Motricidade Ampla, Coordenação Motora ou Motricidade
Fina, Organização Espaço Temporal, Ritmo, Lateralidade, Equilíbrio).
Verifico pelas imagens, o gesto motor dos atletas Usain Bolt, e Samuel
Wanjiru, e os elementos psicomotores envolvidos ou mais utilizados nessas
provas do atletismo.
Os vídeos constam de imagens da final olímpica da prova de 200 metros
rasos das olimpíadas de Londres em 2012, onde o corredor Usain Bolt sagrouse campeão, e imagens da maratona das olimpíadas de Pequin 2008 onde
Wanjiru foi campeão. As fotos são tiradas de três etapas das corridas: a
largada, o desenvolvimento e a chegada do atleta.
Na observação dessas fases da corrida do atleta, analiso os elementos
psicomotores (Esquema Corporal, Imagem Corporal, Tônus, Coordenação
Motora Global ou Motricidade Ampla, Coordenação Motora ou Motricidade
Fina,

Organização

Espaço

Temporal,

Ritmo,

Lateralidade,

Equilíbrio)

envolvidos na largada, desenvolvimento e chegada dos atletas.
Para analisar o movimento humano é importante guardar a sequência de
imagens do gesto motor a ser analisado por um tempo adequado, o que a
nossa visão não permite. Existem várias técnicas para se registrar o movimento
humano. Através de vídeos e fotos podemos obter informações que são
armazenadas e ficam disponíveis para a análise.
Segundo Winter(1979):

Para obter o máximo de informações sobre o corpo em
movimento, é preciso mais do que uma simples observação
visual. Os nossos olhos não o são os instrumentos mais
adequados para análise do movimento por não poderem reter a
imagem instantânea na memória por um período superior a
1/15 segundos (WINTER apud CUNHA, 1993, p.10).
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Desta forma, alguns autores em suas pesquisas desenvolveram
métodos precisos e completos para a descrição do gesto humano, como a
corrida.
Cunha (1993) desenvolveu um método que consiste em filmagem de
câmera VHS do gesto da corrida em movimento.
Desenvolvemos um método completo e preciso de descrição
quantitativa do movimento humano. Nesta pesquisa, medimos
as variáveis cinemáticas dos membros inferiores durante a
corrida de um sujeito e detectamos padrões e ritmos deste
movimento. Portanto, o objetivo deste estudo é desenvolver um
método sensível para a análise quantitativa da cinemática do
movimento humano. A metodologia desenvolvida consiste de
uma sequência de procedimentos técnicos. Inicia-se com a
filmagem de trechos de corrida de um sujeito, utilizando uma
única câmera de vídeo VHS. A seguir, digitalizam-se quadro a
quadro cada sequência de imagens obtidas, transferindo-se
esta informação para o computador. Depois, mede-se a
posição angular dos membros inferiores em relação à vertical e
as posições horizontais e verticais da articulação do joelho em
função do tempo (p. 06).

Kakazu (2010) desenvolveu uma análise tridimensional da prova de
5.000 metros com a seguinte metodologia:

Através de uma analise cinemática tridimensional. Para as
coletas dos dados foram utilizadas seis câmeras digitais a 60
Hz. Analisou as duas últimas passadas de cada volta, dentro
de um volume delimitado. O Sistema Dvideow foi utilizado para
a reconstrução e análise cinemática 3D (Figueroa, et.al., 2003).
Utilizou-se o modelo de corpo rígido de 18 pontos proposto por
Zatsiorsky (1990) para delimitar o corpo do atleta. Os pontos
foram marcados manualmente digitalizados no Sistema
Dvideow, para delimitar 12 segmentos corporais. O software
matemático MATLAB foi utilizado para o tratamento dos dados
e análise das variáveis, permitindo uma análise quantitativo
intra-atleta (p. 12.).

Paula (2009) realizou uma análise comparativa das características
cinemáticas da coluna durante a marcha e a corrida com o objetivo de:
Analisar e comparar, através da metodologia proposta por
Brenzikofer et al. (2000), as adaptações geométricas da coluna
vertebral durante a marcha e a corrida em esteira ergométrica.
Os voluntários foram submetidos às seguintes velocidades: 1.2
m/s; 1.5 m/s; 1.8 m/s; 2.2 m/s; 2.6 m/s; e 3.0 m/s. A amostra foi
composta por vinte e três sujeitos assintomáticos. Os
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procedimentos metodológicos consistiram numa avaliação
físico-funcional/antropométrica, na fixação de marcadores retro
refletivos analérgicos aderidos à pele do dorso do voluntário e
na filmagem do dorso e de membros inferiores durante o
protocolo experimental. A metodologia empregada para análise
dos dados é um procedimento não invasivo que consiste na
reconstrução tridimensional (3D), por videogrametria, de
marcadores. Após a reconstrução 3D dos marcadores foram
ajustadas funções polinomiais para quantificar a curva da
coluna nos planos de projeção frontal e sagital e para calcular
as curvaturas geométricas bidimensionais correspondentes.
Para verificar as diferenças entre as variáveis analisadas
utilizou-se a nova onewaye, quando necessário, o teste de
Tukey para constatar entre quais velocidades de locomoção
tais variáveis distinguiram entre si. Para analisar a interação
linear entre as variáveis de interesse empregou-se o
coeficiente de correlação de Pearson. Em todas as análises foi
adotada a significância estatística de 5% (p<0,05) (PAULA,
2009, p. 11).

Beere Johnston (1991) definem a cinemática como:
Parte da Física que trata da “geometria‟ do movimento de um
corpo, procurando obter relações entre as grandezas posição,
velocidade e aceleração do corpo e o tempo em que ocorre o
movimento (BEER e JOHNSTON apud KAKAZU, 2010, p.
15).

3.1. APRESENTAÇÃO DOS ATLETAS
Os três estudos apresentados são estudos quantitativos, que por ser
quantificável em números e informações para classificá-los e analisá-los requer
o uso de técnicas estatísticas (percentagem, média, mediana, desvio padrão,
etc.).
A análise do gesto motor dos atletas Usain Bolt e Sameul Wanjiru do
presente estudo é um estudo qualitativo, exploratório em que analiso os
elementos

psicomotores

e

não

pode

ser

organizado

em

números,

percentagens, etc.
Para a análise dos atletas uso o recurso da foto, retirada de vídeos,
devido à dificuldade do encontro com os atletas.
Usain St. Leo Bolt nasceu em Trelawny, Jamaica no dia 21 de agosto
de 1986 e é um atleta considerado por muitos especialistas e analistas
esportivos como o maior velocista de todos os tempos. É bicampeão olímpico e
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mundial, além de ser o detentor dos recordes mundiais nos 100 e 200 metros
rasos, bem como no revezamento 4 x 100 metros. É o único atleta na história
bicampeão em todas as três modalidades em Jogos Olímpicos de forma
consecutivas. É considerado, um dos atletas mais talentosos que o mundo já
viu. O único atleta na história das olimpíadas a vencer as provas dos 100 e 200
metros raso, quebrando recordes mundiais. Foi em Pequim na China em 2008,
que Bolt, além de ter ganhado as duas provas quebrando os recordes
mundiais, também ganhou a prova dos 4x100m rasos, quebrando também o
recorde mundial no revezamento com a equipe da Jamaica.
Fato interessante que em todas as corridas faltando 20, 30 metros, ele
desacelera, fazendo “gracinhas” para os expectadores. É por esse motivo que
vou analisar os 200 metros rasos, já que não é possível analisar os 100 metros,
pois restam poucos metros para analisar a finalização da sua corrida.
O maratonista Samuel Kamau Wanjiru, nasceu em Nyahururu, no
Quênia, no dia 10 de Novembro de 1986 e faleceu precocemente no dia 15 de
maio de 2011. Foi um corredor de fundo queniano, campeão da maratona nos
Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quebrando o recorde olímpico da mesma
com o tempo de 2:06:32. Conquistou a primeira medalha de ouro do Quênia na
prova da maratona em uma olimpíada. Foi o segundo mais novo atleta da
história a sagrar-se campeão olímpico da maratona, depois do argentino Juan
Carlos Zabala, campeão em Los Angeles em 1932; entre seus outros
resultados de expressão está o recorde mundial da meia maratona, que
conquistou em 2007.
Em 2011, faleceu precomente após ter caido do terraço de sua casa, em
Nyahururu, no Quênia, no que aparenta ser suicídio após discussão doméstica
com a sua mulher. O casal vinha tendo problemas domésticos desde 2010, e o
atleta tinha sido acusado de tentar matar a esposa. Wanjiru teve uma grande
discussão com a esposa, Triza Njeri.
A pesquisa de campo foi realizada com a escolha de três atletas de auto
rendimento, de diferentes modalidades esportivas e diferentes faixas etárias e
gerações.
 Fabiana Caetano de Souza, 22 anos jogadora da Seleção
Brasileira Adulta de Basquetebol, que atualmente joga no time de
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São José dos Campos, foi Campeão Paulista, Campeã Brasileira,
Campeã Sul-americana;
 O jogador de futebol Sandro Hiroshi Parreão Oi, 33 anos atuou na
Seleção Brasileira de Futebol, jogou em vários times no Brasil e
na Ásia e atualmente joga no Rio Branco Esporte Clube de
Americana-SP, foi Campeão Paulista, Campeão Catarinense,
Campeão da Copa da Coreia do Sul, Campeão Pan-Pacifico;
 Lúcia Regina Ferreira de 42 anos jogadora de handebol foi
campeã Brasileira, com o objetivo de investigar que tipo de
práticas psicomotoras foi submetido na escola e na infância.
O questionário contém perguntas abertas, foi enviado por e-mail e no
prazo de uma semana, os atletas responderam e me devolveram também por
meio eletrônico.
A partir das respostas do questionário respondido pelos atletas do
basquetebol, do futebol e do handebol procuro tematizar o que eles
responderam, onde se completam, onde se divergem e onde se convergem a
partir das práticas psicomotoras que realizaram na escola e na infância.

3.1.1. Análise gesto motor
3.1.1.1.

Usain Bolt

Segundo Rocha, Mota, Atier e Stoffels (2003):

A destreza esportiva corrida de velocidade, aparentemente fácil
de ser desempenhada, caracterizada como um movimento
natural do ser humano usado para um deslocamento mais
rápido no cotidiano e no esporte em geral, vem a ser um
movimento relativamente complexo quando inserido na corrida
atlética com um fim em si mesma (ROCHA, MOTA, ATIER E
STOFFELS apud MOTA, 2007, p. 60.).

As corridas de velocidades se desenvolvem em quatro fases, sendo
elas: fase de

reação, fase de aceleração, fase de velocidade e fase de

desaceleração.
No presente estudo, analiso as fases:
 De reação (largada);
 De aceleração;
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 De velocidade (desenvolvimento);
 E a fase de desaceleração (chegada).

Largada
Segundo Fernandes (2003):

Neste tipo de saída, a ponta dos pés de trás é colocada na
direção do calcanhar do pé que está fazendo o apoio no
suporte da frente; em termos de medidas, o apoio da frente
está situado a 48 cm da linha de partida e o de trás a 73 cm
(p.52).

O gesto motor da largada de Usain Bolt no bloco de saída é: Tronco
inclinado a 45º para frente, perna direita flexionada e apoiada no joelho em
contato com o chão, pé direito apoiado no bloco de saída, perna esquerda
flexionada sem apoio no chão, e mãos alinhadas na altura dos ombros e
apoiadas no chão perto da linha de largada.
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Na largada, o atleta deve se posicionar com os pés no bloco de saída e
as mãos apoiadas ao chão. O gesto motor que os atletas realizam no bloco de
saída requer os seguintes elementos psicomotores: esquema corporal, tônus
muscular, equilíbrio.
O esquema corporal em função de que o atleta precisa ter noção do seu
corpo no bloco de saída. O tônus muscular é importante para que o atleta
consiga uma postura correta para se manter no bloco de saída. O equilíbrio é
que garante essa posição estática no bloco de saída, até o momento da saída
para corrida.
O esquema corporal não pode ser ensinado ou treinado, a criança vai
construindo mentalmente dos zero aos 12 anos.
De acordo com Imai (2007):

O esquema corporal não é algo que se possa ensinar, não é
adquirido pelo treinamento, ele vai aos poucos sendo
construído mentalmente pela criança, de acordo com o uso que
faz de seu corpo (p. 39).

O equilíbrio faz com que o atleta se posicione de forma correta no bloco
de saída, adquirindo postura. O tônus muscular é a tensão do músculo para
que haja um mínimo de equilíbrio e força para realizar o gesto motor.
Desenvolvimento
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A respeito do desenvolvimento da corrida, Fernandes (2003), coloca:
Embora seja uma atividade natural, a técnica para o seu
desenvolvimento torna-se muito importante quando se trata de
utilizá-lo em forma de competição (p. 58).

No desenvolvimento da corrida, Bolt acaba de sair da curva dos 100
metros, entrando nos 100 metros finais da prova. O gesto motor que observo é
postura ereta de tronco, braços alinhados ao corpo, sendo que acontece uma
alternância de braços e pernas, ou seja, perna esquerda flexionada, braço
direito à frente, perna direita estendida, braço esquerdo para trás, joelho
esquerdo flexionado e joelho direito estendido, pé direito apoiado ao chão e pé
esquerdo no ar.
No desenvolvimento da corrida dos 200 metros rasos, o atleta atinge
uma grande velocidade, os elementos psicomotores envolvidos nesse processo
são a coordenação motora global, organização espaço-temporal, tônus
muscular, ritmo e equilíbrio.
A coordenação motora está relacionada com o ritmo e o equilíbrio.
Segundo Koyniak Filho (2001):
De maneira genérica, significa a capacidade de integrar
diversas ações musculares (contrações, descontrações,
alongamentos) simultâneas e sucessivas, de modo a produzir
um determinado movimento (ou uma sequência de
movimentos) com eficiência e economia de esforço. A
coordenação é obtida, em cada movimento, pela sua repetição.
Não obstante, há duas capacidades gerais que influenciam a
coordenação: ritmo (capacidade de ajustar o movimento no
tempo) e equilíbrio (capacidade de manter o ajuste vertical do
corpo, parado ou em deslocamento, com economia de esforço)
(KOYNIAK FILHO apud IMAI, 2007, p. 39).

O tônus muscular está relacionado com as contrações, descontrações e
alongamentos do movimento realizado, e a orientação espaço-temporal está
relacionada com o fato de o atleta ter que se relacionar com a distância
percorrida em um determinado tempo.
Sobre a orientação espaço-temporal e referenciando ALVES (2007):
O tempo é a coordenação dos movimentos: quer se trate
físicos ou movimento no espaço quer se trate dos
deslocamentos destes movimentos internos que são as ações
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simplesmente esboçadas, antecipadas ou reconstituídas pela
memória, mas cujo desfecho objetivo final é também espacial.
(ALVES apud FERREIRA, 2011, p. 23.).

Chegada
Usain Bolt é um atleta a ser batido nos 200 metros rasos, é recordista
olímpico e mundial dessa prova e ultimamente tem sido imbatível. Sempre nos
últimos 20 metros finais faz uma brincadeira fazendo com o gesto motor não
esteja em perfeitas condições para uma analise, desacelerando a chegada com
algum gesto engraçado ou provocativo.

Na chegada, Bolt está numa posição ereta, costas e peito eretos, braço
direito e esquerdo com cotovelo num ângulo de 90 graus para frente, perna
direita semi-estendida apoiando a ponta do pé direito no chão e perna
esquerda flexionada, com joelho a 90 graus e pé esquerdo sem apoio, ou seja
no ar.
Ao analisar a chegada de Bolt verifico uma desaceleração do movimento
e uma descontração muscular. Os elementos psicomotores envolvidos na
chegada do atleta são a coordenação motora global, equilíbrio, tônus muscular.
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3.1.1.2. Samuel Wanjiru
A respeito dos movimentos e do gesto motor em corredores de fundo, os
autores Skof & Stuhec (2004):

Foi observado também, que as variáveis cinemáticas de
corredores de meio fundo são similares às dos corredores de
longa distância. Uma ótima mecânica de corrida garante ao
atleta que todo seu potencial neuromuscular está sendo
utilizado, melhorando a economia e o desempenho da corrida
do atleta (SKOF e STUHEC apud KAKAZU, 2010, p. 17.).

A análise do presente trabalho é do gesto motor em movimento, porém
através da imagem tirada do vídeo da maratona.

Largada

A posição dos atletas na largada da maratona é em pé.
Na foto observo todos os corredores em posição ereta, com o tronco
levemente inclinado para frente, perna esquerda à frente semi flexionada
apoiada ao chão e perna esquerda apoiada no chão atrás.
Os elementos psicomotores envolvidos nesse gesto motor são: esquema
corporal, equilíbrio e tônus muscular.
Sobre o esquema corporal, Ferreira (2011) observa:

O esquema corporal não é um conceito aprendido, que se
possa ensinar. Ele organiza pela experienciação do corpo da
criança. É uma construção mental que a criança realiza
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gradualmente, de acordo com o uso que faz de seu corpo. É
uma síntese de sua experiência corporal. Para o
desenvolvimento do esquema corporal, é necessário identificar,
reconhecer, localizar e conhecer as funções de todas as partes
do corpo (p.20).

Sobre o equilíbrio e o tônus muscular, segundo Ferreira (2011):

Constituem a capacidade da criança de conquistar atitudes
habituais cômodas e suscetíveis de serem mantidas, com um
mínimo de fadiga e sem desequilíbrios ou vícios de postura.
Permitem relaxar e dinamizar articulações, bem como
possibilitam o equilíbrio para os deslocamentos em posição
ereta, com regulação do tônus muscular necessário (p. 20).

Desenvolvimento

A maratona é uma corrida exaustiva e o atleta ao largar, deve percorrer
uma distância de 42.195 km.
Wanjiru nesta foto corre com o tronco ereto e o ângulo formado pelo
braço é de 90 graus. Perna esquerda à frente e perna direita atrás, ambas o
joelho formando um ângulo de 90 graus. Na imagem, ele não está apoiado no
chão, pois a foto foi tirada no momento em que ele faz a troca das pernas,
então estão sem apoio, ou seja, no ar.
No desenvolvimento da corrida, o atleta usa os seguintes elementos
psicomotores: coordenação motora global, orientação espaço-temporal, tônus
muscular, ritmo e equilíbrio.
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Referenciando Ferreira (2011), a coordenação motora global:

Diz respeito à atividade dos grandes músculos. Dependem da
capacidade de equilíbrio postural proprioceptiva sinestésica e
labiríntica. Por meio da movimentação e da experimentação, o
indivíduo procura seu eixo corporal, vai se adaptando e
buscando um equilíbrio cada vez melhor. Consequentemente,
vai coordenando seus movimentos, vai se conscientizando de
seu equilíbrio, mais econômica será a atividade da criança e
mais coordenadas serão suas ações (p. 25).

Chegada

Na chegada da maratona, o atleta está exausto, pois já percorreu mais
de 40km e neste momento, o gesto motor devido ao desgaste físico pode
prejudicar a mecânica do movimento.
Na foto da chegada, Wanjiru encontra-se com o tronco ereto, braço
direito e esquerdo formando um ângulo de 90 graus, perna esquerda à frente
apoiada com o calcanhar no chão, perna esquerda atrás, o joelho formando um
ângulo de 90 graus sem apoio no solo, ou seja, no ar.
Os elementos psicomotores envolvidos na chegada da maratona são:
tônus muscular, equilíbrio.

3.2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DOS ATLETAS
A partir das respostas do questionário respondido pelos atletas,
apresento uma pequena biografia de cada um, seguindo os dados que
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consideraram importante deixar registrado e que servem de análises sobre a
importância da educação motora na infância por meio de diferentes tipos de
aprendizagens (formais, não formais e informais) e da educação psicomotora
como meio de garantir qualidade de vida para os adultos, velhos e atletas de
alto rendimento.
3.2.1. Fabiana Caetano de Souza
A atleta tem 22 anos, joga basquete desde os 11 anos de idade, viveu
sua infância na zona urbana, em casa. As atividades motoras e corporais que
praticava na infância e fora da escola era jogar basquete, três vezes por
semana, com duração de 2 horas cada jogo, em conjunto com atividades
físicas como corrida, exercícios de coordenação, velocidade, flexibilidade e
habilidades.
As atividades motoras e corporais que praticava nas aulas de educação
física eram: alongamentos, jogo de vôlei, handebol, futebol e atividades
cooperativas.
Em sua infância se considera que era uma criança ativa, pois praticava
esporte. Há 12 anos participa de competições em alto rendimento e no máximo
do esforço físico. Considera que a altura e o gosto pela competição fizeram-na
se tornar uma atleta. Acredita que as experiências motoras e corporais
ajudaram e contribuíram para o seu desenvolvimento, sentindo mais facilidade
na execução dos movimentos.

3.2.2. Sandro Hiroshi Parreão Oi
Jogador de futebol profissional tem 33 anos, viveu sua infância na
cidade, morava em casa. Na infância, as atividades motoras e corporais que
fazia era jogar futebol. Na escola, além do futebol, jogava voleibol e futsal.
Considera-se que foi uma criança ativa, pois praticava todos os esportes na
escola e na rua, conseguindo sempre ter um bom rendimento nas atividades
físicas.
O que o fez se tornar um atleta foi o sonho de querer ser jogador de
futebol, a dedicação e a disciplina aliada à educação física que teve na
infância.
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Foi por meio das experiências motoras e corporais, da disciplina e da
coordenação motora ideal que teve na educação física que o ajudaram a
praticar um esporte de alto rendimento físico.

3.2.3. Lúcia Regina Ferreira
Foi jogadora de handebol, tem 42 anos, viveu sua infância na zona
urbana, em casa. As atividades motoras e corporais que praticava na infância
eram brincar na rua de pega-pega, esconde-esconde, bets, mãe da rua e
participava das escolinhas de vôlei, basquete e handebol de iniciação, apoiada
pela Prefeitura Municipal de Poços de Caldas-MG.
As atividades motoras que praticava nas aulas de educação física eram
pular corda, queimada, aula de dança, esportes, lutas e atletismo. Era uma
criança ativa, buscava sempre fazer atividades novas com os amigos, adorava
assistir esporte.
Na escola participava das olimpíadas escolares e com isso foi tomando
gosto pela competição, ocasião em que começou a representar a cidade nos
jogos, tornando-se uma atleta.
Ela acredita que as experiências motoras e corporais foram importantes
para se tornar uma boa atleta e foi na escola que ela teve uma boa base
esportiva.
A partir das respostas dos atletas verifico que ambos viveram sua
infância na zona urbana, e moravam em casa. Isto indica que as experiências
psicomotoras vividas nesse ambiente auxiliam no desenvolvimento psicomotor
devido ao espaço proporcionar movimentos livres e amplos facilitando assim o
desenvolvimento também das habilidades motoras (caminhar, correr, saltar,
trepar, rolar).
As atividades praticadas na infância fora da escola se divergem, pois
cada atleta praticava um determinado tipo de atividade. A jogadora de
basquete apenas jogava basquete e fazia atividades relacionadas à
modalidade; o jogador de futebol apenas praticava futebol, e a jogadora de
handebol praticava atividades voltadas à recreação de rua. Todos os atletas
porém, tiveram experiências psicomotoras. Embora tenham tido experiências
psicomotoras fora da escola, a jogadora de basquete e o jogador de futebol
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tiveram experiências mais mecanizadas, automatizadas e especificas na
modalidade em que os mesmos se tornaram atletas. Já a jogadora de handebol
teve oportunidades de experiências voltadas a recreação de rua, o que ajuda
no desenvolvimento psicomotor, pois essas atividades são mais exploratórias,
livres e espontâneas.
Segundo Sanchez (2003):

Portanto, as atividades psicomotoras devem fazer parte do
cotidiano das crianças, principalmente nas aulas de educação
física, onde tem oportunidade de correr, saltar, pular, rastejar,
brincar sob a orientação e supervisão de um professor. Essas
atividades entre outras diversas, quando bem trabalhadas na
infância, dão possibilidade da criança desenvolver suas
habilidades motoras, aumentar sua cultura corporal e se
praticadas em grupo, melhor também a capacidade de viver em
sociedade, levando a um desenvolvimento equilibrado e
harmônico nas fases posteriores do crescimento até a fase
adulta (SANCHEZ apud VITAL, 2007, p. 9)

Nas atividades praticadas nas aulas de educação física existem pontos
em comum, os atletas praticavam esportes nas aulas. Nas aulas de educação
física constato que os atletas praticavam apenas esportes, o que aponta que as
atividades eram voltadas para movimentos mecanizados e específicos, com
foco na melhora do rendimento, beneficiando assim movimentos técnicos. Por
outro lado, essas atividades beneficiaram o interesse e os auxiliaram na prática
esportiva em relação à competitividade, disciplina e técnica.
No que se refere à pergunta, se eles eram crianças ativas, as respostas
também tiveram pontos em comum, uma vez que todos se consideraram
crianças ativas. Isso revela que crianças ativas que estão sempre vivenciando
atividades

psicomotoras

e

a

prática

dessas

atividades

auxilia

no

desenvolvimento psicomotor.
Sobre a questão do que os motivou serem atletas, as respostas foram
diferentes, sendo que a jogadora de basquete atribui ao fato de ser alta e
gostar de competir; o jogador de futebol ao fato de ser um sonho e através da
dedicação e disciplina que teve nas aulas de educação física; e a jogadora de
handebol por participar de olimpíadas escolares. A esta questão observo que
cada atleta atribui um motivo que o tornou atleta independente da causa. A
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questão da prática de esporte na infância permite que através dos treinamentos
mecanizados e específicos há uma tendência que os levam a ser atletas.
Na última pergunta, as respostas foram iguais, todos responderam
positivamente a respeito das experiências corporais que tiverem na infância, o
que os ajudaram a se tornarem bons atletas.
A partir das respostas dadas pelos atletas, acredito que esses, desde a
infância, sofrem intervenções diretas da educação não formal e da formal, tais
como: escolinhas esportivas ou uma Educação Física Escolar centrada no
esporte, no aprimoramento de suas valências físicas, até chegarem à
participação de algum esporte. Os atletas também vêm de uma evolução
natural de suas habilidades desenvolvidas nas ruas, nos quintais de casa, em
ambientes ricos em meios e recursos naturais, não sofrendo intervenções
diretas no aprimoramento delas e chegam ao esporte de alto rendimento por
apresentarem desempenho diferenciado e rápida adequação ao esporte.
Segundo ALVES (2004):

As atividades naturais, no desenvolvimento das habilidades
psicomotoras e das qualidades físicas básicas, ou valências
físicas de base, podem ser conseguidas através de
experiências satisfatórias nos espaços sociais como a rua, a
praça, o quintal e outros locais possíveis para as atividades
lúdicas e jogos populares infantis, além das aulas da Educação
Física Escolar (p. 83).

Os elementos psicomotores: imagem e esquema corporal, tonicidade,
equilíbrio, lateralidade, organização espacial e temporal são algumas das
estruturas que compõem as bases psicomotoras estimuladas nas aulas de
educação física no ensino fundamental e também nos ambientes como a rua e
escolinhas de esportes. Esses ambientes auxiliam nas experiências vividas na
infância e servem como sustentação das valências físicas, tais como força,
velocidade, coordenação, flexibilidade, entre outras. Por exemplo: atividade
como subir em árvore desenvolve força e equilíbrio; pega-pega desenvolve
agilidade, velocidade, orientação espaço temporal; cabo de guerra desenvolve
força e resistência; pular amarelinha desenvolve equilíbrio e lateralidade.
Concluo que a partir das respostas dadas pelos atletas fatores como:
brincar na rua (informalmente, de modo livre, lúdico, por meio de brincadeiras
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com regras mais flexíveis), participar de escolinhas de esportes (experiência do
tipo não formal), participar das aulas de educação na infância (experiência do
tipo formal) que focam no aprimoramento mecanizado com ênfase no
desempenho e na melhora do rendimento, beneficia a formação da base
psicomotora ao desenvolvimento das habilidades psicomotoras e das valências
físicas, e consequentemente, para a formação futura de atletas de alto
rendimento.
Isso mostra o quanto é preciso um conhecimento mais profundo a
respeito da educação psicomotora que a cada dia se desenvolve como ciência
do corpo e está mais presente nos âmbitos acadêmicos e escolares, e muito
tem colaborado no processo de ensino-aprendizagem das crianças, com
efeitos positivos na vida adulta, na velhice e na formação de atletas de alto
rendimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das pesquisas e estudos realizados na área da educação, da
educação sociocomunitária, da educação psicomotora, da psicologia, da
educação física e do atletismo, tendo como base os resultados obtidos, nos
indicam que atividades psicomotoras praticadas na infância, nas aulas de
educação física e na educação infantil (educação formal) e atividades na rua,
em praças (educação não formal e informal) são de suma importância para o
desenvolvimento e surgimento de atletas de alto rendimento.
As atividades psicomotoras praticadas na infância são essenciais para o
desenvolvimento cognitivo e motor das crianças e quando adultos e idosos,
partindo do principio de uma reeducação psicomotora com objetivo de
proporcionar qualidade de vida para esses indivíduos.
A educação psicomotora utilizada na educação infantil e os treinamentos
podem auxiliar na melhora do gesto motor do atleta, através dos elementos
psicomotores utilizados em suas provas e modalidades esportivas.
A partir dos estudos a respeito da educação sociocomunitária acredito
que como proposta de intervenção educativa, a educação psicomotora assume
o papel nessa pesquisa, como ação nas aulas de educação física e na
educação infantil, na rua e em praças para a melhora da qualidade do gesto
motor e da formação de atletas adultos.
Este trabalho contribui para a formação de educadores, educadores
físicos e educadores sociais no sentido de que as práticas psicomotoras
utilizadas na infância ajudam a educação corporal das crianças, desenvolvendo
assim as habilidades psicomotoras, as habilidades e valências físicas.
A análise feita através dos vídeos foi de suma importância pelo fato de
que o atleta Usain Bolt ser de difícil acesso, e o atleta Samuel Wanjiru ter
falecido e esses fatores me impediram de analisá-los pessoalmente. Os
elementos psicomotores utilizados e vistos no gesto motor dos atletas são bem
evidentes e ajudam a compreensão de como é importante o desenvolvimento
de ambos na infância.
As respostas obtidas pelo questionário na pesquisa de campo
contribuem para ressaltar que atividades psicomotoras trabalhadas na infância
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colaboram e são essenciais para a qualidade do gesto motor e para a formação
do atleta de alto rendimento.
A descrição e as análises feitas neste trabalho levantam questões
importantes relacionadas à educação psicomotora na educação infantil, a ação
preventiva da educação sociocomunitária, inclusive aponta para a importância
da psicomotricidade na educação infantil, assim como o estudo do
desenvolvimento humano para quem leciona nas escolas de Educação Infantil
e Ensino Fundamental I, com o objetivo de organizar seus cronogramas e
projetos incluindo atividades psicomotoras para essa faixa etária especifica.
Outra questão importante levantada nesta pesquisa é o fato de como é
importante para as crianças crescerem e se desenvolverem em ambientes
naturais que auxiliam a prática de movimentos livres, para que as mesmas
possam praticar atividades psicomotoras, favorecendo assim aos exercícios e
movimentos menos mecanizados e aprisionados que muitas escolas e
ambientes como apartamentos e condomínios proporcionam.
Através dos dados obtidos pela pesquisa de campo, crianças ativas e
que tiveram uma boa vivência e experiência psicomotora na infância se
tornaram atletas que competem em alto rendimento.
A educação formal e não formal estão presentes na formação do atleta
de alto rendimento como intervenção. A educação sociocomunitária assume o
papel

de

intervenção

proporcionando

atividades

psicomotoras

e

consequentemente o desenvolvimento psicomotor o que me leva a crer que
essas estruturas psicomotoras são fortemente responsáveis pelo gesto motor e
formação do atleta de alto rendimento.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO
NOME:_________________________________________________________
IDADE:_________________________________________________________
ESPORTE:______________________________________________________
Onde você viveu na sua infância?
( ) Zona Urbana: ( ) Casa ( ) Apartamento
( ) Zona Rural
Que atividades motoras e corporais você fazia na sua infância fora da
escola?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Que atividades motoras e corporais você fazia nas aulas de educação
física na educação infantil (pré) e no ensino fundamental (primário)?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Olhando para sua infância você era uma criança ativa? Explique.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
O que te fez a ser atleta?
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
As experiências motoras e corporais que você teve na infância te ajudam
a ser um bom atleta?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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