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Abstract
With the hypothesis that psychomotor experiences during childhood are the Basis of
conscious actions to the formation of high level athlete, our objective was to verify on
futsal athletes of JAB´S 2006 and after data analysis through the calculation of relative
and mean frequencies we conclude that factors like practicing sports as a recreational
activity, the kind of games and even the objects used from 0 to 12 years old can be
important to develop high level athletes.
Resumo
A atividade esportiva necessita de mais investigações sobre as experiências
psicomotoras na infância, pois nelas residem as bases orientadoras das ações
conscientes. Com esse objetivo iniciamos uma análise das experiências psicomotoras
infantis dos jogadores de futsal masculino e feminino das equipes dos Jogos Abertos
Brasileiros de 2006, através de pesquisa descritiva, os dados foram analisados em
cálculo de freqüências relativas e médias. Os resultados apontaram que das quatro
equipes femininas (RJ, SP, RS e MG), em três delas, mais de 80% das atletas
praticaram o futsal de forma recreativa antes de se dedicarem ao esporte em alto nível,
apenas no RJ este índice chegou a 58,3%. No masculino, nas duas equipes (RJ e MG)
mais de 75% praticaram o futsal de forma recreativa antes de se dedicarem ao esporte
em alto nível. Dos 0 aos 12 anos as brincadeiras mais freqüentes para as meninas
eram “ao ar livre” e “brincadeiras em ambientes variados e com objetos”. Para os
meninos, de 0 à 6 anos “brincadeiras ao ar livre” e de 6 à 12 anos eram “jogos
esportivos e pré-esportivos” e “ao ar livre”. Outro dado interessante é que a maioria das
meninas e meninos quando crianças participaram de brincadeiras com bola e enquanto
as meninas tiveram muitos brinquedos, os meninos não tiveram. Concluímos que esses
fatores podem ser importantes para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento.
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