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INTRODUÇÃO  

 Para Wallon (1974) o esquema corporal é a consciência do corpo como meio de comunicação consigo 

mesmo e com o meio. Para esse autor, é um elemento básico indispensável para a formação da personalidade da 

criança, permitindo a ela a conhecer o seu mundo, desenvolvendo sua aprendizagem motora e cognitiva.  

 Os fatores psicomotores organização espacial, lateralidade, esquema corporal, são fatores importantes 

no processo de aprendizagem e desenvolvimento da  criança. Cabe ressaltar que a tonicidade, práxia grossa e 

práxia fina fazem parte dessa construção. É na fase escolar que as crianças vão ter melhor percepção do corpo, a 

medida que elas se desenvolvem   elas a processam mais informações, mudando sua forma de pensar sobre o 

suas partes anatômicas, propiciando a elas mais experiências sobre estes fatores. De acordo com o pensamento 

de Oliveira (1997), é necessário trabalhar nas aulas de educação física os fatores da psicomotricidade com as 

crianças, ao longo do seu desenvolvimento. Elas vão criando laços de afetividade, aceitando e explorando mais o 

seu espaço e tomando consciência de si mesmo.   

Ajuriaguerra (1980) afirma ser um erro estudar a psicomotricidade apenas sob o plano motor. Isto 

levaria a considerar a motricidade como uma simples função instrumental de valor puramente efetuador e 

dependente da mobilização de sistemas por uma força estranha a eles, quer seja exterior ou interior ao indivíduo. 

Esse autor faz uma comparação entre a evolução da criança e a evolução da sensório-motricidade (op.cit.,p.210): 

as crianças a partir da sua motricidade e visão, elas começa a descobrir o mundo adquirindo percepções ds 

objetos, e manipulando os objetos elas descobre o mundo quando são capazes de ter noção da distância dos 

objetos, de ir até eles, pegar e largar. 

 Portanto, este trabalho vem salientar o reconhecimento da importância do esquema corporal para o 

desenvolvimento global da criança como, aspecto psicomotor, que se inicia na fase onde a criança começa a 

perceber o seu corpo como um todo, e como meio de comunicação, com os objetos, com as pessoas, e com o 

mundo externo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A constituição do esquema corporal é fundamental para o desenvolvimento da criança, já que esta 

organização é uma referência para as diversas possibilidades de ação (ROSA NETO, 2002).  Amaro (2010) 

afirma que, para a psicologia moderna, a noção do corpo é definida como esquema corporal e envolve o 

reconhecimento do corpo, de postura correta e do posicionamento dos seus segmentos. Sendo assim o corpo 

representa toda a forma de comunicação, movimentação e expressão relacionada com atividade motora, obtida 

pelas experiências adquirida através da movimentação corporal, adjacente da união de partes do corpo se 

transforma em um todo. 

Segundo Freitas (2008) a representação que a criança possui do seu próprio corpo é um elemento 

indispensável na formação de sua personalidade. Partindo da idéia da autora é notória a concepção de corpo para 

a criança logo nos seus primeiros anos de vida, fazendo-se necessário o ensino da aprendizagem corporal, e 

estimulando-as a percepção das variadas partes do seu corpo, permitindo a assimilação de que cada membro faz 

parte do seu corpo como um todo formando o seu esquema corporal. 

Já para Schilder (1980) a noção de esquema corporal traduz um processo psicofisiológico, que tem 

origem nos dados sensoriais que são enviados e fornecidos pelas estruturas motoras, resultantes do movimento 

realizado pelo sujeito. Enquanto a imagem corporal segundo Gruspun (1983) se completa em uma experiência 

psicológica que coloca em foco as reações e as atitudes do indivíduo frente ao seu próprio corpo e realizam uma 

integração de experiência do indivíduo, frente ao mundo material e psicológico que o rodeia. 

Para celebrar esse entendimento Le Boulch (1983, p. 37) coloca que: “O esquema corporal pode ser 

considerado 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”.  
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Segundo Le Boulch (1981) o esquema corporal é dividido em etapas.  

1ª Etapa: corpo vivido (até 3 anos de idade): corresponde à fase de inteligência sensório motora de 

Piaget. O bebê sente o meio ambiente como fazendo parte dele mesmo. À medida que cresce, com um maior 

amadurecimento de seu sistema nervoso, vai ampliando suas experiências e passa, pouco a pouco a diferenciar 

de seu meio ambiente. Nesse período a criança tem uma necessidade muito grande de movimentação e através 

desta vai enriquecendo a experiência subjetiva de seu corpo e ampliando a sua experiência motora. Suas 

atividades iniciais são espontâneas. 

2ª Etapa: corpo percebido ou descoberto (3 a 7 anos): corresponde à organização do esquema 

corporal devido à maturação da função de interiorização que é definida como a possibilidade de deslocar sua 

atenção do meio ambiente para seu próprio corpo, a fim de levar à tomada de consciência.  

A função de interiorização permite a passagem do ajustamento espontâneo, a um ajustamento 

controlado que, propicia um maior domínio do corpo, culminando em uma maior dissociação dos movimentos 

voluntários. A criança, com isso, passa a aperfeiçoar e refinar seus movimentos adquirindo uma maior 

coordenação dentro de um espaço e tempo determinado. Descobre sua dominância e, com ela, seu eixo corporal.  

 O corpo passa a ser um ponto de referência para se situar e situar os objetos em seu espaço e tempo. 

Neste momento assimila conceitos como embaixo, em cima, direita, esquerda e adquire também noções 

temporais como a duração dos intervalos de tempo e de ordem e sucessão. No final dessa fase, a criança pode ser 

caracterizada como pré-operatória, porque está submetida à percepção num espaço em parte representado, mas 

ainda centralizado sobre o próprio corpo.  

3ª Etapa: corpo representado (7 a 12 anos): nesta etapa observa-se a estruturação do esquema 

corporal. No início desta fase a representação mental da imagem do corpo consiste numa simples imagem 

reprodutora e é uma imagem de corpo estática. A criança só dispõe de uma imagem mental do corpo em 

movimento a partir de 10/12 anos, significando que atingiu uma representação mental de uma sucessão motora, 

com a introdução do fator temporal.  

Sua imagem do corpo passa a ser antecipatória, e não mais somente reprodutora, revelando um 

verdadeiro trabalho mental devido à evolução das funções cognitivas correspondentes ao estágio preconizado por 

Piaget de operações concretas. Os pontos de referência não estão mais centrados no corpo próprio, mas são 

exteriores ao sujeito, podendo ele mesmo criar os pontos de referência que irão orientá-lo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento do corpo engloba a conceitualização da imagem corporal e da consciência corporal, 

permitindo a agregação ao aspecto psicomotor do esquema corporal, em que o individuo é capaz de se ver, de 

conhecer suas partes corporais e a sua formação anatômica por completa. Com essa característica apresentada 

passa a ter consciência de cada membro do seu corpo, prendendo a se comunicar com o meio em que está 

inserida através das movimentações e expressões que seu corpo pode exercer. Logo aos primeiros anos de vida 

da criança, a mesma não possui a linguagem verbal, então a forma de comunicação com o mundo e as pessoas 

que as rodeiam é a movimentação e a expressão corporal, pelo movimento é capaz de demonstrar a possibilidade 

de expressar seus sentimentos, emoções, medos, insegurança, permitindo assim agir pelo meio físico. 

O movimento é uma grande dimensão da cultura humana, as crianças movimentam desde que nascem 

adquirindo um controle sobre seu corpo e apropriando-se cada vez mais as possibilidades de interação com o 

mundo. O esquema do corpo permite a criança conhecer o seu self reconhecendo suas capacidades e limitações.  

Diante das leituras sobre o esquema corporal pode-se perceber que este fator é um dos elementos mais 

importantes da psicomotricidade, demonstra a consciência da representação mental do seu próprio corpo e as 

partes que o constitui, permitindo ao individuo se conhecer e ter consciência de que está inserido no meio onde 

vive. Nesse sentido a criança criará no seu ambiente a possibilidade de explorar e avançar seu campo de 

movimentação, espaço temporal e espacial, e além de tudo a afetividade consigo e com as outras pessoas. 

  É necessário que se estimule o desenvolvimento do esquema corporal, em casa, ou na escola, nas aulas 

de psicomotricidade pelos profissionais de educação física ou das demais áreas que se faz importante o trabalho 

com o corpo. Estimular a criança a se movimentar, através de música que envolva cada parte de seu corpo, 
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atividades que estimule a sua consciência corporal, permitindo com que a criança amplie o campo de 

desenvolvimento da afetividade, expressão e comunicação. 

O trabalho da educação psicomotora deve prever a formação de base indispensável em seu 

desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades 

lúdicas, se conscientize sobre seu corpo.  

É necessário que toda criança passe por todas as etapas em seu desenvolvimento. 

Ressalta-se ainda a necessidade de referências mais recentes acerca do assunto, já que o referencial 

utilizado neste estudo é baseado em livros tradicionais e não tão novos como se deveria. 
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