
1º Congresso Internacional da Red Latino-Americana de Universidades com Formação em 
Psicomotricidade: Perspectivas Acadêmicas e Profissionais da Psicomotricidade na 

Contemporaneidade - Fortaleza, Ceará – de 01 a 03 de outubro de 2015. 
 

Identificação e Identidade: a Adolescência e o Fundamentalismo 
Psicomotor 

Daniel Vieira-Silva (Movimento/Curitiba)- danielsilvacwb@gmail.com 

 

Resumo 

Nosso intuito com este trabalho é apreender o processo constitutivo da adolescência, mais 
especificamente as questões relativas à identificação e identidade, tomando como mote de 
nossas reflexões uma de suas manifestações, à qual denominamos “fundamentalismo 
psicomotor”. Para tal, nos ancoramos no método materialista dialético e nos fundamentamos 
na obra de autores do campo crítico, tais como Leontiev (s/d); Erickson (1976); Moraes 
(2004); Nagel (2007); Hall (2006), dentre outros. Deste estudo pudemos apreender que, ao 
assumir nas sessões de psicomotricidade uma atitude radical, objetivada num 
fundamentalismo psicomotor, os adolescentes procuraram, na história pessoal e da 
humanidade, uma maneira de apropriar-se dos modos de ser e estar, disponibilizados pelo 
acervo coletivo. Sendo assim, colocando-os em movimento, em questão, na relação com seus 
pares e com os adultos que os acompanham, numa espécie de “liquidação de valores”, vão 
forjando a própria existência, os próprios sentidos pessoais, a própria identidade. 
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Abstract 

Our objective with this study is to grasp the process which constitutes adolescence, 
particular lyin what concerns identification and identity. Our reflections were prompted by a 
specific manifestation within that process, which we have named psychomotor 
fundamentalism, and were anchoredin the method of dialectical materialism, as well as in the 
works of authors such as Leontiev (s/d), Erickson (1976), Moraes (2004), Nagel (2007), Hall 
(2006), among others.This study enabled us to comprehend that, through the adoption of a 
radical attitude in the psychomotricity sessions, objectified in what has been termed 
psychomotor fundamentalism, teenagers searched, in their personal history and in the history 
of mankind, for ways to assimilate the modes of being available in the collective reservoir. It 
is thus through motion and self-questioning, through the relationship with peers and the adults 
around them, as well as through a sort of clean-up of old values and principles, that 
adolescents gradually forge their own existence, personal senses and identity. 
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1 Introdução 

Esta comunicação resulta de inquietações relativas à minha atuação como 
psicomotricista escolar, no acompanhamento de adolescentes. Trata-se de reflexões a serem 
confrontadas, amadurecidas e refletidas coletivamente, portanto, um ponto de partida para 
aprofundamentos futuros. Temática pertinente, diríamos urgente, na medida da importância 
da adolescência para constituição do sujeito e do pouco que se tem produzido a este respeito, 
sobretudo numa perspectiva de totalidade, isto é, procurando apreendê-la em seu processo 
sócio-histórico. 
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Orientados, neste sentido, pelo método materialista dialético e fundamentados na obra 

de autores do campo crítico, tais como Leontiev (s/d); Erickson (1976); Moraes (2004); Nagel 
(2007); Hall (2006), dentre outros, nosso intuito com este trabalho é apreender o processo 
constitutivo da adolescência, mais especificamente as questões relativas à identificação e 
identidade, tomando como mote de nossas reflexões uma de suas manifestações, à qual 
denominamos “fundamentalismo psicomotor”.  

Pelo termo acima disposto entendemos as manifestações psicomotoras, colocadas em 
marcha pelos adolescentes durante as sessões de psicomotricidade, as quais se objetivam em 
personagens como: reis, rainhas, guerreiros, bobos da corte, gangsters, ninjas, hippies etc. 
Tais personagens, via de regra, encarnam um jogo de posições absolutas, maniqueístas, as 
quais tendem a escapar ou driblar o confronto com o real concreto e suas contradições. Neste 
sentido, estas posições, pretendem os adolescentes, funcionam como uma espécie de antídoto 
contra o movediço campo das representações internas e ideológicas, impulsionado e 
amplificado pela crise de identidade que se instala neste período do desenvolvimento.   

Entendendo a adolescência e identidade como significações sociais, enfatizamos que 
tais dimensões do humano, antes pertencem ao mundo dos fenômenos objetivamente 
históricos e enquanto representações de uma dada sociedade, conteúdo da consciência social, 
constituem os sentidos subjetivos, individuais. 

Assim, entendemos que a adolescência e identidade são generalizações as quais, 
historicamente, tanto no senso popular, quanto no contexto conceitual acumulam um vasto 
espectro de interpretações. Deste entendimento, em que pese o risco de reducionismo e o 
conhecimento de que a literatura circunscreve a adolescência entre os 12 e 24 anos, 
circunscrevemos como recorte etário deste artigo, o período que vai dos 11-12 anos, até os 
14-15 anos de idade, período marcado por transformações biológicas, cognitivas, emocional-
afetivas e sociais inusitadas para o sujeito, o qual coincide, no Brasil, com os anos finais do 
ensino fundamental. Durante o período delimitado, sobretudo em sua segunda metade, nossa 
experiência no campo escolar evidencia uma incidência acentuada do que chamamos 
“fundamentalismo psicomotor”.  

Quanto ao que se refere à identidade, para circunscrever a posição dos sujeitos na 
contemporaneidade, adotamos a sistematização oferecida por Hall, referente ao sujeito pós-
moderno. Segundo o autor jamaicano, no momento histórico atual “[a] identidade torna-se 
uma ‘celebração móvel’, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 
quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 
2006, p.13). 

Estabelecidos os recortes e objetivos, enfatizamos que, no esforço de apreender a 
dialética adolescência-fundamentalismo psicomotor, tomamos como elemento estrutural de 
nossa proposta investigativa e expositiva, duas perguntas de base, mote das investigações na 
perspectiva histórico-cultural. São elas: 1) Como se formam as relações vitais do homem em 
determinadas condições históricas e que estrutura particular engendra tais relações? 2) Como 
a estrutura da consciência se transforma com a estrutura da atividade humana? (LEONTIEV, 
s/d) 

 

2 Pós-modernidade e identidade cultural  

No intuito de apreender como se formam as relações vitais do homem em 
determinadas condições históricas e que estrutura particular engendra tais relações; somos 
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remetidos a considerar sobre o que se denominou, a partir de meados do século XX, a agenda 
pós-moderna e seus desdobramentos relativos à constituição das identidades. 

Longe de compor um campo teórico-conceitual homogêneo, dada a sua abrangência e 
diversidade, o mais correto seria apreender este constructo ideológico como um “conceito 
guarda-chuva”, o qual se objetiva em questões éticas, culturais, filosóficas, sócio-políticas e 
educacionais. 

O sufixo “pós”, neste contexto, pressupõe uma oposição aos preceitos vinculados à 
modernidade. Deste modo, o movimento nomeado a partir dos anos de 1970, como pós-
modernidade: 

(...) coloca sob suspeita a confiança do estabelecimento em uma razão capaz 
de elaborar normas, construir sistemas de pensamento e de ação e da 
habilidade racional de planejar de forma duradoura a ordem social e política. 
Questiona o sentido de uma racionalidade que se proclama fonte do 
progresso do saber e da sociedade, racionalidade vista como locus 
privilegiado da verdade e do conhecimento objetivo e sistemático. Critica a 
representação e a idéia de que a teoria espelha a realidade, bem como a 
linguagem como meio transparente para “idéias claras e distintas”. Denuncia 
a falência do processo de modernização que, longe de cumprir suas 
promessas de progresso e emancipação, tornou-se força opressora sobre 
mulheres e homens, dominou a natureza, produziu sofrimento e miséria. 
Desconfia do humanismo, acusa a arrogância das grandes narrativas e sua 
pretensão a uma unidade onisciente. (MORAES, 1996, p.47) 

Disto se desdobra uma perspectiva ideológica e modos de relação que, ao confundir 
verdade com retórica, história com ficção, formação humana com utilitarismo, acaba por 
divinizar o mercado, exacerbar o consumo, enaltecer o hedonismo e a individualidade, 
acirrando e ao mesmo tempo encobrindo, as contradições inerentes ao modo de produção 
capitalista e seus efeitos sobre as sociedades e seus constituintes humanos.  

Neste contexto, instituições como a escola, por exemplo, locus privilegiado de 
transmissão do saber sistematizado, são deslocadas de seu papel socializante dos bens 
simbólicos produzidos coletivamente, pela humanidade.  

No Brasil contemporâneo, o ensino fundamental tem, de modo cada vez mais enfático, 
assumido como princípio educativo, a máxima “aprender a aprender”. Valorizando o 
conhecimento espontâneo, empírico, imediato e, portanto, ahistórico, a escola, dente outras 
instâncias da organização social, tem secundarizado o conhecimento sistematizado e 
metodizado. Este último, endemonizado, é considerado pelas diretrizes que norteiam as 
instituições escolares brasileiras, como elemento castrador da criatividade e do desejo de 
aprender por parte das crianças. Marginalizadas, as formas mais elaboradas de entendimento 
de mundo passam a ser banidas da cena escolar, na medida em que são concebidas como 
representantes do autoritarismo pedagógico, carrasco das consciências livres e criativas.  

Deste modo polarizadas, técnica e criatividade encontram-se reduzidas de suas 
possibilidades de constituírem constructos teórico-metodológicos e visões de mundo 
superadoras das péssimas condições de existência, aprendizagem e desenvolvimento 
oferecidas, em nosso país, a milhares de pessoas, sobretudo àquela maioria de origem menos 
favorecida.  

Tendo em vista que a atividade formativa encontra-se restrita a tais condicionantes e 
que a qualidade da atividade social incide sobre a consciência humana e a constituição das 
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identidades; sob a ideologia das diferenças, a escola brasileira não tem podido cumprir com 
seu desígnio: formar cidadãos críticos, responsáveis e criativos, no sentido pleno do senso. 
Neste sentido, 

Quer sobre a justificativa de preservação do direito inalienável de cada um 
ser como melhor lhe aprouver, de ser ele mesmo, quer sob a argumentação 
da importância social de compreender o outro, de assumir-se como solidário, 
quer sob a retórica da necessidade de aprender a viver com a diversidade, 
com a pluralidade, sem autoritarismo, quer sob o lema da autonomia como 
único vetor de desenvolvimento, os intelectuais, junto à escola, dispõem-se, 
hoje, a reforçar, com parâmetros maquiados, a velha sociedade da 
mercadoria. (NAGEL, 2007, p. 31) 

Entendendo que as práticas escolares são objetivações de um amplo projeto societário, 
podemos inferir que as identidades individuais, uma vez dissociadas das significações sociais 
mais amplas, flutuam no mar das particularidades e tendem a se hipertrofiar na forma de 
ufanismos micro-culturais. Desta forma, “não concedendo legitimidade alguma a qualquer 
desejo de felicidade socialmente organizado” e não admitindo, “sob os auspícios da moral, 
qualquer intolerância ao destino, já definido por uma determinada cultura”, a sociedade pós-
moderna caminha na contramão de um projeto universal de emancipação humana. (NIGEL, 
2007, p. 32) 

Ainda que a sociedade contemporânea se negue a ofertar referenciais claros, os quais 
possam oferecer sustentação no encaminhamento da crise de identidade da adolescência; o 
adolescente, junto a seu grupo de pares, não renuncia à busca, pois que a estrutura ideológica 
do meio é essencial para que o ego adolescente se organize e supere a crise em que se 
encontra. 

 

3 Identidade, adolescência e o fundamentalismo psicomotor 

Ao recuperar a história dos termos identidade e crise de identidade, Erikson (1976) 
refere que tais termos, surgem ao longo dos estudos com veteranos de guerra, diagnosticados 
como “neuróticos de guerra”, durante a Segunda Guerra Mundial. Na medida do avanço dos 
trabalhos de reabilitação desta população, chegou-se ao entendimento de que os pacientes não 
sofriam de “neurose de guerra”, mas que, pelas contingências da guerra, haviam perdido a 
noção de identidade e de continuidade histórica. Posteriormente, a mesma dinâmica observou-
se em jovens portadores de graves conflitos psicossociais. A partir destas constatações, 
evidencia Erikson (1976, p. 15): 

(...) o que primeiramente se reconheceu como padrão dinâmico comum de 
um grupo de graves perturbações (à semelhança das histerias no começo do 
século) revelou-se, mais tarde, ser um agravamento patológico, um 
prolongamento indevido de uma crise normativa (ou uma regressão a essa 
crise), “pertencente” a um determinado estágio do desenvolvimento 
individual. Assim aprendemos a atribuir uma “crise de identidade” 
normativa à idade da adolescência e começo do período adulto. 

Disto, podemos apreender que o senso de identidade pessoal deriva da possibilidade 
de percepção da uniformidade e continuidade da existência pessoal no tempo e no espaço e da 
percepção do fato de que os outros reconhecem essa unidade e continuidade da pessoa. Sendo 
assim, uma dissonância nestas dimensões perceptivas redunda numa “crise de identidade”. 
Neste sentido, segundo o autor acima citado,  
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(...) não podemos separar o desenvolvimento pessoal e a transformação 
comunitária, assim como não podemos separar (...) a crise de identidade na 
vida individual e a crise contemporânea no desenvolvimento histórico, 
porque ambas ajudam a definir uma à outra e estão verdadeiramente 
relacionadas entre si. (ERIKSON, 1976, p. 22) 

Explicitada a perspectiva histórico-cultural, o adolescente que tomamos como sujeito 
desta investigação, é filho da classe média alta, sedentário, nativo digital, ligado nas diversas 
mídias disponíveis e em tudo o que delas advém em termos de hábitos, costumes, modas, 
ideologias. Seus pais, na maioria profissionais liberais, migrantes digitais aderidos, são 
pessoas que, pelo grau de formação (maioria graduados e/ou pós-graduados), pela economia 
doméstica co-partilhada, têm um poder aquisitivo suficiente para suprir as demandas de 
consumo próprias e de seus filhos. Vivem numa cidade industrial do sul do Brasil, de 
tendências conservadoras, mas que neste momento histórico, se vê, sobretudo nesta camada 
da população, chamada a aderir e a contribuir com os imperativos cosmopolitas pós-modernos 
de coisificação da pessoa humana e consumo acentuado.  

Além disso, a idade sobre a qual nos propomos refletir, como já dissemos, entre os 11-
12 anos e os 14-15 anos de idade, representa um momento do desenvolvimento bastante 
intenso por várias razões. Em termos biológicos, circunscrevemos as transformações físicas e 
fisiológicas decorrentes do pungente amadurecimento sexual. Além disso, e por isso, se 
instala uma descontinuidade em sua posição no seio familiar que, de uma dependência infantil 
passa a um distanciamento funcional. Sendo assim, as referências do círculo social restrito aos 
familiares e circundantes perdem relevância, são secundarizadas e o adolescente, em seu 
processo de diferenciação, tende a buscar por referenciais no grupo de pares e no social mais 
ampliado.  

Isto implica que, além da necessidade de encontrar um novo sentido de continuidade e 
uniformidade que inclua as questões da sexualidade, o adolescente “(...) procura mais 
fervorosamente homens e idéias em que possa ter fé, o que também significa homens e idéias 
em cujo serviço pareça valer a pena provar que seria digno de confiança”. (ERIKSON, 1976, 
p.129.) 

Da crise de identidade que se instala na adolescência, coloca-se como imperativo um 
senso de confiança em si e nos outros. Ao mesmo tempo, que procura desesperadamente por 
outras referências e ideais, o adolescente quer ser definido pelo que se pode querer 
livremente. Se por um lado busca por novas formas de engajamento e serviço, por outro, nutre 
certo pavor de ser forçado a atividades em que se sinta exposto ao ridículo e à dúvida sobre si 
mesmo.  

Das considerações acima, derivam algumas questões: 1) Tendo em vista que a 
sociedade, orientada pelos princípios da pós-modernidade, prima pela reificação e alienação 
da pessoa, como poderão os adolescentes constituir um senso de autoria sobre a própria 
existência?  2) Se a referida sociedade repudia a dimensão histórica da produção do 
conhecimento e da existência humana, de onde herdarão os princípios éticos, estéticos, 
políticos e filosóficos, que sustentarão suas oposições e identificações as quais constituirão 
sua identidade?  3) Se, sobre a radicalidade das diferenças culturais e do hedonismo narcísico, 
a sociedade fragmenta a tudo e a todos, como poderão  os adolescentes recuperar o senso de 
unidade e continuidade, necessários para a superação da crise de identidade que os assola? 

É o próprio adolescente que nos responde. Ao assumir nas sessões de 
psicomotricidade uma atitude radical, objetivada num fundamentalismo psicomotor, 
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procuraram, na história pessoal e da humanidade, apreender os modos de ser e estar 
disponibilizados pelo acervo cultural, coletivo. Sendo assim, colocando-os em movimento, 
em questão, na relação com o grupo de pares e com os adultos que os acompanham, numa 
espécie de “liquidação de valores”, vão forjando a própria existência, os próprios sentidos 
pessoais, a própria identidade. 
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