
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO DA NOÇÃO DE ESQUEMA CORPORAL EM CRIANÇAS DE QUATRO A
SEIS ANOS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FONOAUDIOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): FERNANDA SCANDURA PINTO, FERNANDO LIMA DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARISA SACALOSKIORIENTADOR(ES): 



Resumo 

O esquema corporal é definido por Le Boulch (1984) como uma intuição de conjunto 

ou de um conhecimento imediato que temos do nosso corpo em posição estática ou 

em movimento, na relação de suas diferentes partes entre si, sobretudo nas 

relações com o espaço e os objetos que nos circundam. O esquema corporal faz 

parte dos aspectos cognitivos da linguagem, tornando-o relevante para a realidade 

da clínica Fonoaudiológica. Por isso que o objetivo deste estudo foi caracterizar a 

noção de esquema corporal em crianças na faixa etária entre 4 e 6. Para tanto, 

serão avaliadas 300 crianças por meio da aplicação do protocolo de avaliação de 

Oliveira e Munster (2012) adaptado por Alvim (2015) em duas escolas municipais de 

Itapecerica da Serra (Ipê e Pardal). Os resultados preliminares mostraram que a 

maioria dos sujeitos nomeou e reconheceu as partes do corpo: cabeça, cabelo, 

pescoço, braços, pernas, nariz, testa, olhos, boca, língua, dente, queixo, orelhas, 

bochechas, ombros, mãos, barriga, peito, joelhos, pés e costas; foi capaz de montar 

um quebra cabeça com cabeça, tronco, membros, cabelo e rosto, excluindo o 

pescoço (66%). Forma capazes de copiar posições corporais simétricas com mais 

facilidade do que as assimétricas. A maioria das crianças apresenta desenho 

adequado para a faixa etária (83,3%). Concluiu-se que reconhecem a maioria das 

partes do corpo, sabem imitar movimentos simétricos mais do que assimétricos e 

representam partes do corpo, com exceção do pescoço, usando contornos simples. 

Introdução 

O esquema corporal pode ser considerado como uma construção do conhecimento 

sobre si, as dimensões e sensações do próprio corpo relacionado com as ações que 

ele realiza no meio exterior (VAYER, 1989). Esse saber sobre si influencia em 

inúmeros aspectos do desenvolvimento motor e cognitivo. Ele funciona como uma 

base para que os próximos aprendizados se concretizem, por isso a importância do 

esquema corporal. O desenvolvimento dos aspectos de motricidade, coordenação, 

equilíbrio e esquema corporal se dão através da vivência de experiências motoras. 

(PAPST; MARQUES, 2010). Crianças que ainda não possuem consciência do 

esquema corporal não estão aptas para aprender e isso interfere em suas relações 

sociais, emocionais e escolares (ALVIM, 2015). Trata-se de um estudo de grande 

relevância, pois ampliará o conhecimento sobre esquema corporal na área da 



Fonoaudiologia principalmente nas questões de linguagem e aprendizagem tendo 

em vista que crianças que não desenvolveram a noção de esquema corporal podem 

apresentar déficits cognitivos. 

Objetivo 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar a noção de esquema corporal de 

crianças de 4 a 6 anos. 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa transversal exploratória. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de Assentimento. 

Para avaliar a noção de esquema corporal foi utilizado o protocolo de avaliação de 

Alvim (2015), uma adaptação do protocolo de Oliveira e Munster (2012). 

O protocolo é composto por quatro tarefas. 

Prova I: Passeio pelo corpo. A criança ficou de frente para o avaliador e com uma 

bolinha, o avaliador percorreu partes do corpo da criança que nomeou a parte do 

corpo em que a bolinha se encontrava. 

Prova II: Brincando de estátua. A criança ficou de frente para o avaliador e imitou as 

posições que o avaliador fez.  

Prova III: Quebra-cabeça. A prova constituiu-se em montar um boneco reproduzindo 

a figura humana. 

Prova IV: Desenho da Figura Humana. A criança realizou um desenho da figura 

humana no papel sulfite A4 com caneta esferográfica preta. 

Desenvolvimento 

Após a coleta, os achados foram categorizados, segundo o padrão de normalidade e 

tabulados para submissão à análise estatística.  

 



Resultados preliminares  

Os resultados preliminares mostraram que a maioria dos sujeitos nomeou e 

reconheceu as partes do corpo: cabeça, cabelo, pescoço, braços, pernas, nariz, 

testa, olhos, boca, língua, dente, queixo, orelhas, bochechas, ombros, mãos, barriga, 

peito, joelhos, pés e costas; foi capaz de montar um quebra cabeça com cabeça, 

tronco, membros, cabelo e rosto, excluindo o pescoço (66%). Forma capazes de 

copiar posições corporais simétricas com mais facilidade do que as assimétricas. A 

maioria das crianças apresenta desenho adequado para a faixa etária (83,3%). 

Concluiu-se que reconhecem a maioria das partes do corpo, sabem imitar 

movimentos simétricos mais do que assimétricos e representam partes do corpo, 

com exceção do pescoço, usando contornos simples. 

Referências Bibliográficas. 

ALAVARSI, E.; GUERRA, G. R.; SACALOSKI, M. Fonoaudiologia na escola. Ed. 

Lovise, 2000.  

ALVIM, A. C. F. Caracterização da noção de esquema corporal em crianças de dois 

a três anos, 2015. 

BOULCH, J. Le. O desenvolvimento psicomotor do nascimento até 6 anos. 7 ed. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

OLIVEIRA, P. S. de, MUNSTER, M. de A.V. Validação de um conteúdo de 

instrumento de avaliação do esquema corporal para crianças com cegueira. Revista 

Brasileira de Educação Especial, Rio Grande do Sul: v.25, n. 44, p. 563-586. 

Set/Dez 2012. Disponível em: http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial 

PAPST, J. M.; MARQUES, I. Avaliação do desenvolvimento motor de crianças com 

dificuldades de aprendizagem, 2010. 

VAYER, P. O Diálogo Corporal: A ação educativa para a criança de 2 a 5 anos. 

Brasil: ed. Manole LTDA, 1989. 

 


